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PYTHAGORAS 

Inleiding 
Simon Stevin (1548-1620) staat in de geschiedenisboekjes meestal vermeld als uit-
vinder van een zeilwagen en als vestingbouwer voor Prins Maurits. Hij was een veel-
zijdig man, die ook op het gebied van de wiskunde veel geschreven heeft. 
We beginnen dit nummer van Pythagoras met het vermelden van zijn naam, omdat 
hij een der eersten was, die vectoren gebruikte om krachten voor te stellen, hoewel hij 
de naam „vector" nog niet invoerde. 
Deze werd voor 7 eerst gebruikt door de Engelse wiskundige W. R. Hamilton (1805-
1865). „Vector" is Latijn en betekent „drager". „De vector is de drager van het 
begrip kracht, snelheid, enz.", zal Hamilton waarschijnlijk bedoeld hebben. 

De vectoren zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de natuurkunde. 
Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het beroemde boek „Electricity and 
Magnetism" van J. C. Maxwell (1873). 
Het is vanzelfsprekend niet mogelijk in de 30 bladzijden van dit extranummer van 
Pvthagoras meer te geven dan een eerste kennismaking met vectoren. We zullen daarin 
nauwelijks iets merken van de betekenis van de vectoren voor de natuurkunde. Wel zal 
het, naar we hopen, duidelijk worden, dat de wiskundige theorie van de vectoren ook in 
de meetkunde zijn toepassingen kan vinden en daar zelfs heel elegante bewijzen kan 
verschaffen voor stellingen, die zonder vectoren maar moeizaam te bewijzen zouden 
zijn. 

In hoofdstuk I wordt gesproken over het verschil tussen vectoren en getallen. In hoofd-
stuk Il zien we hoe de som van twee vectoren wordt bepaald. In de hoofdstukken lil en 
IV wordt het optellen van meer dan twee vectoren bestudeerd, terwijl in V wordt be-
sproken hoe een vector met een getal wordt vermenigvuldigd. Van de zo ontwikkelde 
theorie vinden we dan de eerste toepassingen in hoofdstuk VI, waarin wordt onderzocht 
hoe met behulp van vectoren zwaartepunten gevonden kunnen worden. Om de lezers 
in de gelegenheid 'e stellen te toetsen of ze het voorgaande begrepen hebben, zijn in 
hoojdstuk VII enkele oefeningen opgenomen. 

In de laatste tijd is de wiskundige behandeling van de vectoren steeds belangrijker ge-
worden. Er zijn hele theorieën gebouwd op het begrip vector, o.a. de Lineaire Algebra. 
In dit nummer van Pythagoras proberen we ook iets te laten zien van de kenmerken 
van deze algebra. Daarom is het rekenen met vectoren (het optellen, het vermenig-
vuldigen) steeds vergeleken met het rekenen met getallen. We zijn zo gewend aan de 
regels voor het rekenen met getallen, dat we ons er meestal niet meer van bewust zijn, 
dat we die gebruiken. Het vergelijken van het rekenen met vectoren en het rekenen 
met getallen maakt het ons duidelijk hoe nodig het is, dat we deze regels zorgvuldig 
formuleren. In hoofdstuk VIII gebeurt dat voor het vermenigvuldigen van vectoren. In 
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hoofdstuk IX volgen weer enkele toepassingen ,>an de in het voorafgaande hoofdstuk 
gevonden regels, waarbij we zien, hoe fraai sommige meetkundige bewijzen hiermee 
kunnen worden gegeven. In hoofdstuk X tenslotte wordt even een blik geworpen op het 
moderne begrip vectorruimte, waarbij het oorspronkelijke begrip vector wel wat op de 
achtergrond geraakt en vervangen wordt door een stel definities, die ons in de gelegen-
heid stellen heel uiteenlopende verzamelingen van wiskundige „dingen" te behandelen, 
alsof het vectoren waren. In dit hoofdstuk zien we dus iets van de neiging, die in de wis-
kunde bestaat, om alle onderwerpen steeds abstracter te behandelen. 

I. Vectorgrootheden en scalairen 

1. Touwtrekken was vroeger dikwijls een der programmapunten van 
feesten, die op nationale feestdagen werden georganiseerd. Onder de 
aanmoedigende kreten van de omstanders trachtten de beide ploegen 
elkaar over de streep te sleuren. Wanneer ze echter even sterk waren 

Fig. 1 

kon het gebeuren, dat het vlaggetje in het midden van het touw een 
tijdlang niet van plaats veranderde. 
Dan was er een situatie ontstaan, die in fig. 1 op eenvoudige wijze met 
twee pijlen is aangegeven. Twee krachten, die van de ene ploeg en die 
van de andere, hielden elkaar in evenwicht. Ze waren even groot, 
maar tegengesteld gericht. Daarom staat bij de pijlen in fig. 1 fe en — fe. 

2. In fig. 2 zijn drie krachten met elkaar in evenwicht. Aan de schijf O 
zijn nl. drie koorden bevestigd. Aan elk der koorden hangt een ge-
wicht. Daardoor zijn er drie krachten, die proberen de schijf van zijn 
plaats te trekken. Is het gewicht aan het verticale koord bijv. te klein, 
dan zal O omhoog güjden. 
Elk der krachten is voorgesteld door een pijl. De grootte van de kracht 
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Fig. 2 
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0 
wordt aangegeven door de lengte van de pijl. Zie bijvoorbeeld de pijl, 
die de kracht van 4 eenheden moet voorstellen. Deze is 4 halve centi-
meters lang, terwijl de pijl, die de kracht van 3 eenheden voorstelt 
3 halve centimeters lang is. 
Door proefnemingen kan men laten zien, dat de verticale kracht x 
5 eenheden groot moet zijn, wil hij de beide andere in evenwicht 
houden. In hoofdstuk II-2 zullen we zien, dat deze grootte ook met 
behulp van de pijlen gevonden kan worden. 

3. Er zijn, vooral in de natuurkunde, allerlei grootheden, die niet al-
leen een grootte hebben, maar waarvan ook de richting gegeven moet 
zijn. Eenvoudige voorbeelden daarvan zijn krachten, snelheden, ver-
snellingen en verplaatsingen. Van de verplaatsingen bekijken we nog 
eens een voorbeeld: 

De Heer A loopt over een schip van P naar Q. In fig. 3a is zijn ver-
plaatsing over het schip aangegeven met de pijl PQ. 
Een toeschouwer aan de wal ziet de Heer A lopen, maar bemerkt, dat 
tegelijkertijd het schip zo vaart, dat op het ogenblik, dat de Heer A 
in Q gearriveerd is, het punt P op de plaats P' is aangekomen en dus 
Q in Q'. (fig.3è). Eigenlijk heeft de Heer A zich dus verplaatst van P 
naar Q', wat in fig. 3c door een pijl is aangegeven. 

Een verplaatsing kan men door een pijl voorstellen, die de richting 
van de verplaatsing aangeeft en waarvan de lengte een maat is voor 
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Fig. 3 

de grootte van de verplaatsing. Grootheden, die zo afgebeeld kunnen 
worden, noemen we vectorgrootheden. De pijlen noemen we vectoren. 
In fig. 3r staat dus getekend de vector PQ'. In het vervolg zullen we 
vectoren soms aanduiden door begin- en eindpunt met hoofdletters 
te schrijven en daarboven een pijl te plaatsen. Dikwijls zullen we echter 
een vector met één letter aanduiden. Deze zal dan, om hem te onder-
scheiden van een letter, die getallen voorstelt, vet cursief gedrukt 
worden. Zo stelt dus a een getal, a een vector voor. 

4. Niet alle grootheden hebben een richting. Denk maar aan tempe-
ratuur, de grootte van de bevolking van een stad, het aantal verkeers-
ongevallen in januari, enz. Wel kan men dikwijls een schaalverdeling 
maken en de grootte van het getal daarop aangeven of aflezen, zoals 
bij de thermometer. (In sommige steden zijn op opvallende plaatsen 
grote schaalverdelingen aangebracht, waarop het aantal verkeers-
ongevallen wordt aangegeven). 
Grootheden als deze noemt men scalaire grootheden. 
(Latijn: scala = trap, schaal). . • . 
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II. De som van twee vectoren 

1. De Heer A in het voorbeeld in hoofdstuk I verplaatste zich van P 
naar Q'. Had het schip stilgelegen, dan had hij dat ook kunnen doen 
en wel op verschillende manieren, waarvan we er drie bekijken: 
1. Hij verplaatst zich rechtstreeks van P naar Q'. (fig.4fl) 
2. Hij verplaatst zich eerst van P naar Q, dan van Q naar Q'. (fig.4è) 
3. Hij verplaatst zich eerst van P naar P', dan van P' naar Q'. (fig.4c) 

We zeggen nu, dat de verplaatsing PQ' de som is van de verplaatsingen 
PP' en P'Q' of van de verplaatsingen PQ en QQ'. We schrijven dat zo: 
PQ' = PQ -\- QQ' = PP' + P'Q' en we zeggen, dat de vector PQ' 
de som is van de vectoren PQtnQQ' of van de vectoren PP' en P'Q'. 
(Let er goed op, dat de lengte van PQ' niet gelijk is aan de som van 
de lengten van PP' en P'Q'). 

-x=a,+b 

Fig. 5 

2. We keren nog eens terug naar het voorbeeld, dat in fig. 2 is afge-
beeld. In fig. 5 zijn de vectoren a en 6 van deze figuur getekend en is 
de som van a en b geconstrueerd. Daarvoor is het parallellogram ge-
tekend, waarvan a en 6 zijden zijn. (In dit geval is het paralleUogram 
een rechthoek). De diagonaal, die hetzelfde beginpunt heeft als a en 
6, geeft dan grootte en richting van a -\- h. 
Proefondervindelijk blijkt nu, dat deze vector gelijk is aan, maar tegen-
gesteld gericht met de vector x, die de kracht voorstelt, die het hele 
stelsel in evenwicht houdt. Daarom staat er bij fig. 5: — x = a + 6. 
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Omdat a en 6 in dit geval loodrecht op elkaar staan, geldt de stelling van Pythagoras. 
Daarom is de lengte van de somvector V 3̂  -|- 42 = 5, ojt jg (jus ook de lengte van x. 
Deze waarde stemt overeen met de grootte van de kracht, zoals die met proeven bepaald 
kan worden. 

3. Nu we de som van twee vectoren kunnen bepalen, kunnen we als 
het ware met vectoren ,,rekenen". In de volgende hoofdstukken zullen 
we ons vooral met het rekenen met vectoren bezighouden en ons daar-
bij niet afvragen of deze krachten, snelheden, verplaatsingen of andere 
vectorgrootheden voorstellen. We zullen daarbij steeds rekenen met 
vectoren, die een gegeven punt O als beginpunt hebben. Ze zijn dus 
aan O ,,gebonden" en worden daarom gebonden vectoren of plaats-
vectoren genoemd. Vectoren, die niet aan een vast punt gebonden zijn, 
heten vrije vectoren. 

4. Het bepalen van de som van twee vectoren p en q is nog eens uit-
gevoerd in fig. 6. In dit geval is niet een parallellogram getekend, maar 

is de vector p bij het eindpunt 
^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ . ^ . ^ van de vector q afgepast. Het 

^ y ^ ^~~~~~--~-..._^^ zal duidelijk zijn, dat men ook 
Oo<^ ^'^fc^ de vector q bij het eindpunt 

^"""^^---^^^ van p had kunnen afpassen, 
^"^^-,...,_^^ waaruit dus blijkt, dat 

^ ï ^ p + g = qr + p. 
Fig. 6 

III. V e c t o r v e e l h o e k e n 

1. Nu we de som van twee vectoren kunnen construeren, gaan we 
onderzoeken hoe de som van drie of meer vectoren gevonden kan 
worden. In fig. 7fl zijn drie vectoren p , q en r getekend. Hoe kunnen 
we ze optellen? We moeten eerst afspreken, wat p + g + r zal be-
tekenen. Nu geldt voor het rekenen met getallen, dat a + 6 + c be-
rekend kan worden door eerst a + Z) te berekenen en er daarna c bij 
te tellen. Ook kan men eerst b -Y c berekenen en dat bij a optellen, 
dus a + 6 + c = (a + è) + c = a + (6 + c) = (a + c) -I- è enz. 
De associatieve wet zegt, dat al deze verschillende optellingen eenzelfde 
getal als som geven. 
We zullen nu p + g + r definiëren door af te spreken, dat we eerst 
p + g zullen construeren en daarna (p + g) + r. 
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Deze constructie voeren we uit in fig. ib, waarin bijv. AB = p , 
BC = g, enz. 
In fig. lb is AC = p + q, daarom is AD = AC + r = (p + g) + r. 
Dus is AD, volgens onze afspraak, gelijk aan p + g + r. 
We tekenen de somvector s in fig. -ja dus gelijk aan en gelijkgericht 
met AD. 

D D 

Nu zijn we benieuwd of voor het optellen van drie vectoren de asso-
ciatieve wet geldt. Tekenen we in fig.7è de vector BD, dan zien we 
BD = q + r. Verder blijkt dan AD = p -^ BD = p + (q + r). 
In fig. 7c tenslotte is AD geconstrueerd door de vectoren p, q en r in 
een andere volgorde aan elkaar te zetten. Gemakkelijk is te contro-
leren, dat nu weer hetzelfde resultaat wordt gevonden. 

We zien dus, dat we de som van drie vectoren kunnen construeren 
door ze in een willekeurige volgorde ,,bij elkaar aan te passen". De 
vector, die het beginpunt van de eerste term verbindt met het eindpunt 
van de laatste term is de gezochte som. 
De drie gegeven vectoren en de gevonden som vormen dan met elkaar 
een vectorvierhoek. AD noemen we de „sluitvector", omdat door AD 
te tekenen de vierhoek gesloten wordt. 

Men kan 5 vectoren optellen door ze in een willekeurige volgorde bij 
elkaar aan te passen. Ze vormen dan een vectorzeshoek, waarvan de 
,,sluitvector" de somvector is. (Let op de richting). 
Ga maar met een figuur na, dat a + 6 + c + d + e gevonden wordt 
door bijv. te construeren [{{a + 6) + c} + d] + e. 
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3. Het kan gebeuren, dat bij het construeren van een vectorvierhoek 
de punten A en D blijken samen te vallen, zoals in fig. 8. De ,,sluit-
vector" AD heeft dan de lengte nu! en geen richting. We noemen deze 
vector de nulvector en schrijven daarvoor het symbool O. Dus is in 
fig. 8 a + 6 + c = 0. 

Fig. 8 

Ga nog eens na, dat voor de drie vectoren in fig. 2 ook geldt 
x + a+ b = 0. 

IV. Het optellen van vectoren 

1. We vergelijken in dit hoofdstuk het optellen van getallen met het optellen van 
vectoren. Wat doen we, als we twee (reële) getallen optellen? 

a. Aan elk tweetal getallen p en q wordt een getal i toegevoegd, dat we de som van 
p en q noemen, (s = p + q) 

b. Aan p en q h dezelfde som toegevoegd, als aan q en p. (p + q = q -{- p) 
(Commutatieve wet) 

c. Het getal, dat als som is toegevoegd aan drie getallen p, q en /• kan op verschil-
lende wijzen worden gevonden: 
eerst bepaalt men s = p -^ q, daarna t = s + r, dus t = (p ^ q) + r oi 
eerst bepaalt men u = p -^ r, daarna t = u + q, dus t = (p + r) + q. 
De associatieve wet zegt, dat inderdaad in beide gevallen hetzelfde getal t wordt ge-
vonden. 

d. Er is één getal met de eigenschap, dat de som van dit getal en een getal p, weer 
het getal p is. Dat is het getal nul. Dus p -\- O = p, voor elk getal p. 
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2. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat de commutatieve 
en associatieve wet ook gelden voor het optellen van vectoren. Bij deze 
optelling wordt aan elk tweetal vectoren een vector toegevoegd, die de 
som van deze vectoren is. Ook is er een ,,nulelement" de nulvector, 
die de grootte nul en geen richting heeft, zodat dus voor elke vector p 
geldt: p + 0 = p. 

3. We weten, dat het aftrekken van twee getallen de tegengestelde be-
werking is van het optellen: a ~ b = x betekent b + x = a. 
Voor het aftrekken van vectoren geldt dit ook. Zie fig. 9a, waarin de 
vector X gelijk is aan a — b. In üg.9b kan men dit controleren, want 
daarin blijkt, dat als de vectoren 6 en x aan elkaar gelegd worden, a 
de somvector is. 

a 

• 

a 

Fig. 9 

4. Als de som van twee getallen nul is, noemt men ze eikaars tegen-
gestelde. Ook twee vectoren, waarvan de som de nulvector is, worden 
eikaars tegengestelde genoemd. Ze hebben dan gelijke lengte, maar 
tegengestelde richtingen. Voorbeelden zijn de vectoren x en — x in 
fig. 5 en fe en — fe in fig. 1. 
Men kan nu a — 6 ook construeren door de vector — b bij a aan te 
passen. Dit is gebeurd in fig. 9c, waar dus x = a + (— b). 
Bij het rekenen met vectoren kunnen we op dezelfde manier ,,haakjes 
wegwerken" als in de algebra. In fig. 9 blijkt, dat a + (— b) = a — b. 
Teken ook nog eens een figuur, waarin blijkt, dat a — (— b) = a + b. 
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V. Vectorvergelijkingen van rechte lijnen 

1. Het produkt van een vector en een getal 
(Met een getal zullen we, tenzii het anders wordt vermeld, een reëel getal bedoelen). 

We kunnen een vector a bij zich zelf aanpassen en zo de vector a -^ a 
construeren. In fig. 10 zijn geconstrueerd de vectoren 0 B = 3 a {OA=a) 
en OC = — 2a. (Voor de duidelijkheid zijn de pijlen 3a en — 2a 
ook nog eens naast de rechte / getekend) OB en OC vallen langs de-
zelfde rechte / door O, waarlangs a ligt. Deze rechte noemen we de 
drager van de vectoren a, 3a en — 2a. 
(De betekenis van het punt P in fig. 10 wordt duidelijk in § 3). 

Fig.10 

OCs-ia. I * OB = ii 

In het algemeen definiëren we nu: Is X een getal en a een vector, dan 
is t = Xa de vector, die als a 7̂  O is: 
1. dezelfde drager heeft als a, 
2. gelijk gericht is met a als X positief is en tegengesteld gericht als X 
negatief is, 
3. IX| maal zo groot is als a. 

Is a = O, dan is ook t = 0. Dus XO = O voor ieder getal X. 

F'g- • 1 O a 2a 3(2a)=(32)a. 

Voor het zo gedefinieerde produkt van een vector en een getal gelden 
de volgende wetten: 

I. X i\ia) = (X[x) a (Dit is een soort associatieve wet) (fig. 11) 
II. X {a+h) = 'ka + Xb (Ie. distributieve wet) (fig. 12) 

III. (X + [x) a = Xa + pia (2e. distributieve wet) (fig. 13) 
IV. 1. a = a voor elke vector a. 
Deze wetten gelden ook als a of b de nulvector zijn. 
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3. Is OA = a een gegeven vector, dan zijn er oneindig veel vectoren Xa, waarbij X 
behoort tot de verzameling der reële getallen. Elk van die vectoren valt evenals a 
langs de rechte /. In fig. 10 zijn van deze verzameling twee exemplaren getekend, nl. 
voor X = 3 en voor X = — 2. 
Bij elke punt P van / behoort één der vectoren Xa, die in dat punt zijn eindpunt 
heeft. De waarde van |X| is dan gelijk aan OP : OA. 
X is positief als Pen A aan dezelfde kant van O liggen en negatief, als ze aan weers-
zijden van O liggen. 
Omgekeerd wijst elke vector Xa juist één punt van / aan. 

We hebben hier te maken met twee verzamelingen: 
1. de verzameling der punten van de rechte /, 
2. de verzameling der vectoren Xa. 

Bij elk lid van de eerste verzameling behoort een lid van de tweede en 
omgekeerd bij elk lid van de tweede een Hd van de eerste. We zeggen, 
dat hier een één-éénduidige afl?eelding van de ene verzameling op de 
andere is. In dat geval kan men de ene verzameling gebruiken om de 
andere te karakteriseren. De verzameling der vectoren p = \a kan 
dus dienen om de rechte / te bepalen. Immers bij elk punt van / be-
hoort één der vectoren en bij elke vector één der punten van /. 
We noemen p = Xa, waarin a een gegeven vector is met drager / en X 
een reëel getal een vectorvergelijking van de rechte /. 

Elke rechte door O kan men voorstellen door een vectorvergelijking p = Xa, door-
dat men nl. op elk van de rechten door O een vector a kan kiezen. 
Kan men een rechte, die niet door O gaat, ook door een vectorvergelijking voor-
stellen? Dat gaan we nu onderzoeken. 
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Als voorbereiding bestuderen we de translatie over a, die aan elke 
vector X toevoegt de vector x + a. Hierin is a één gegeven vector. 
Zie fig. 14. Van de verzameling der vectoren x zijn een aantal ge-
tekend en bij elk der getekende vectoren is de vector x + a gecon-
strueerd. De vectoren x + a zijn in de figuur gestippeld. Elk der 

vectoren x wijst een punt van het vlak aan; O wordt aangewezen 
door de nulvector. Elk der vectoren x + a wijst nu een punt aan, dat 
door een evenwijdige verschuiving (translatie) uit het bijbehorende 
eindpunt van de vector x kan ontstaan. Zo wordt door x + a bij ^ 
het punt A', bij B het punt B', bij C het punt C', bij O het punt O' 
aangewezen. 

Zie nu fig. 15. De translatie over a is daar toegepast op alle punten: 
van de rechte / door O. Deze wordt daardoor overgevoerd in de rechte 
/', immers: 
O wordt overgevoerd 'm O'; A in A' zó, dat AA' = OO' en AA'/jOO'. 
Daarom is O'A'j/OA voor elk punt A van /. Alle punten A' liggen dus 
op een rechte /' door O' evenwijdig met /. 

Aangezien voor /een vectorvergelijking x = Xb kan worden opgesteld, 
waarbij b een vector is met / als drager, kan men voor /' schrijven 
p = lb + a. 
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Elke vergelijking p = a + Xb is vectorvergelijking van een rechte. 
Deze rechten zijn telkens evenwijdig met de rechten x = Xb, of vallen 
(als a = O is) daarmee samen. 

Fig. 15 Fig. 16 

5. We moeten nu nog bewijzen, dat elke rechte, die niet door O gaat 
door een vectorvergelijking p = a + Xb kan worden voorgesteld. 
Kies, als / een gegeven rechte is (zie fi^. 16), een vector a die zijn eind-
punt heeft op / en een vector b, waarvan de drager evenwijdig is met /. 
Een willekeurig punt P van / wordt aangewezen door een vector p . 
Trek door P een rechte evenwijdig met a, die de drager van b in ö 
snijdt, dan is OQ = Xb en QP = a, dus p = a-\- Xb. 
Aangezien men bij elke rechte vectoren a en b op de bovenvermelde 
wijze kan kiezen, is dus voor elke rechte een vectorvergelijking 
p = a + Xb op te stellen. \ 

6. Zijn van een rechte / de punten A en B gegeven, dan kunnen we de 
vectoren OA = a en OB = b tekenen en erbij bepalen de vector 
b — a. (Zie fig. 17). Voor de rechte / is nu als vectorvergelijking te 
schrijven: 

p = a + X{b — a) 
of p = (l - X ) a + Xb . ; 
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''b-a 
Fig. 17 

Het punt A wordt aangewezen 
door de vector p, die behoort bij 
X = O, bij 5 is X = 1. Alle pun-
ten tussen A en B behoren bij 
O < X < 1. Is X < O, dan wijst p 
een punt op het verlengde van 
BA aan, is X > 1 dan een punt 
op het verlengde van AB. 
Is X 
midden M van AB aangewezen 
De vector die M aanwijst is dus 
P = ^(a + b). 

i , dan wordt door p het 

VI. Z w a a r t e p u n t e n 

1. We beschouwen een veelhoek met hoekpunten Ai, A2, A^, ..., A„ 
(In fig. 18 is als voorbeeld een vierhoek getekend). We veronderstellen, 
dat zich in elk der hoekpunten een massa bevindt (een klein, zwaar 

kogeltje bijvoorbeeld). De massa 
behorende bij het hoekpunt Aj 
noemen we mi(i= 1, 2, 3 , . . . , n). 

Uit een willekeurig punt O trek-
ken we de vectoren a,- = OAj. 
Elk dezer vectoren vermenigvul-
digen we met de massa van het 
bijbehorende hoekpunt. We vor-
men dus de produkten w,-a,. Zo'n 
produkt is weer een vector (We 
tekenen die niet in onze figuren). 
We noemen deze vectoren de mo-
menten van de massa's ten op-

^. ,„ zichte van O. 
Fig. 18 

2. We willen nu het zwaartepunt 
bepalen van de massa's, die zich in de hoekpunten bevinden. We 
noemen dit punt Z. In Z denken we ons de massa Af = Wi + Wj 4-
+ ... + m„. We eisen nu, dat het moment M • OZ gelijk is aan de 
som der momenten der afzonderlijke massa's. 
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Dus M ■ OZ = WiOi + mjOj + . m„a„ (1) 

De ligging van Z volgt dan uit OZ = — 

3. De ligging van Z is onafhankelijk van de keuze van O. Stel, dat bij 
een ander punt O' ook een ander zwaartepunt Z' zou behoren. 

We stellen de vectoren OA, voor door a',. Dan is 

M ■ OZ' = m^a'^ + Wja'j + . . . + m„a'„ . . . . (2) 

Bekijk nu eerst fig. 19, daar zien we 

Ö^' = Ö^O + 0Z + ZZ'. 

Dus geldt ook O 

M ■ Crz' = M ■ (yO + M- OZ + M • ZZ'. 

Substitueren we hierin de waarden voor 

Af • (yZ' en M-ÖZ, 

zoals we die vinden bij (2) en (1), dan vinden we: 

Wia', + m^a'^ + ...+ m„a'„ = {mi&O -{- m^Ö^ } . . . } m^O'Q) 
+ (m^Oi + WiOj m„a„) + Af ■ ZZ' (3) 

In fig. 20 zien we, dat O'O -}- a^ = a'^, dus is 
m^O'O + Wiai = Wja'i. 

In het rechterlid van (3) kan men nu telkens 
mjOO + mfli vervangen door w,a';. 
Deze termen komen steeds ook in het linkerlid 
voor. Wanneer we ze aan beide kanten aftrek
ken, blijft er over 

0 = AfZZ ' . 
Daar Af ?t O is, volgt hieruit dat ZZ' = O is, 
dus dat Z en Z' samenvallen. Fig. 20 
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4. Zijn de massa's in elk der punten evengroot, dus M = n X m, dan 
vinden we 

0 - | ^ ° L ± J ° J + - ± ^ . 
n 

Bevindt zich in elk der hoekpunten van een A ABC een massa m, 
dan vinden we voor de ligging van het zwaartepunt Z 

als 
OZ = i(a+b + c) 

ÖA = a, ÖB=b en ÖC=c is. 

Dit zwaartepunt Z is hetzelfde als wat we in de meetkunde gewend 
zijn zwaartepunt te noemen. We bewijzen dat. 

Zie fig. 21. Daarin is Â  het meetkundig zwaartepunt. We weten 
AN=iAD. 
Een vectorvergelijking voor de rechte AD isp = a + XAD. 
AD = OD - aenÓD = \{b + c), dus AD = ^b + \c ~ a. 

De vectorvergelijking van AD is dusp = a + X{\b + \c ~ a). 

Het punt N wordt aangewezen door de vector p , die behoort bij X 

\b Dus OAf = a + f [ib + ^c-d\ = ^ 

Hieraan zien we dat OZ = ON, dus dat Z en A'̂  samenvallen. 
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VII. Enkele oefeningen 

De plaatsruimte in dit nummer of in de volgende nummers van Pythagoras laat niet toe 
van de oefeningen uitwerkingen op te nemen. 

1. Teken 3 vectoren van gelijke grootte zo, dat hun som de nulveclor is. 

2. Teken 2 vectoren a, en Oj van gelijke grootte. Wat valt er te zeggen van de 
ligging van de vectoren a^ + a^ en Oj — Oj? (Beschouw verschillende liggingen 
van de gegeven vectoren a, en a^). 

3. Gegeven zijn 5 vectoren a^ tot en met a^ zo, dat hun som de nulvector is. (De 
5 vectoren hebben alle verschillende richting). Ga na, dat nu ook 
(a, + Oj) + (a^ + Oj) + (03 + 04) + (04 + 05) + (O; + Oj) = 0. 
Stel ai + Oj = d,; Oj + aj = d^ enz. 
Hoe kan men grootte en richting van de vectoren d,- construeren? 

5 
Wat is de meetkundige betekenis van het feit, dat 1, di = O is? 

i= 1 

4. Gegeven is een viervlak D.ABC. Men kan de vector / IS beschouwen als de som 
van drie vectoren, die in richting en grootte overeenstemmen met ribben van 
D . ABC. Welke? Op hoeveel manieren kan het? 

5. Gegeven zijn twee vectoren OA = a en OB = b. Laat zien, dat ieder punt van 
het vlak van deze twee vectoren kan worden aangewezen door een vector 
p = Xa + lib, waarin X en pt reële getallen zijn. • . , 

6. Gegeven is een viervlak O. ABC. OA = a, OB = b, OC = c. Laat zien, dat 
elk punt van vlak ABC aangewezen kan worden door een vector 
OP = a + X (6 — a) + (X (c — a), waarin X en |x reële getallen zijn. 

7. Welke betrekking bestaat er tussen de vectoren a, b, c en d, als hun eindpunten 
hoekpunten zijn van een parallellogram. 

8. Gegeven zijn een vector a en twee rechten / en m, die met a in eenzelfde vlak 
liggen. 
Laat in een figuur zien, dat het mogelijk is de vectoren Pi en p^ zo te bepalen, 
dat a = p i + P2, terwijl p , / / / en pj/m. 

9. Gegeven zijn een vector a en drie niet in één vlak liggende rechten /, m en n. 
Men kan nu drie vectoren Pi ,p2 en P3 vindenzo, dat a = Pi + p^ + Pj , terwijl 
P I / / / , Pil/m en pjjn. 
Laat dat in een figuur zien. 

10. Bewijs met behulp van vectoren, dat het meetkundige zwaartepunt van een 
^ ABC samenvalt met het meetkundige zwaarteount van de driehoek, gevormd 
door de middenparallellen van A ABC. 
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VIII. Produkten van vectoren 

1. Eenheidsvectoren 
In hoofdstuk V is het produkt van een vector met een getal gedefi
nieerd. Daarbij werd afgesproken, dat we onder Xa een vector ver
staan, die met a langs eenzelfde rechte door O valt en die | X | maal zo 
groot is als a. 
Wanneer we aan een willekeurig gekozen vector Cj de grootte 1 geven, 
dan hebben de vectoren Xê  de grootte |X|. Zo hebben dus bijv. de 
vectoren Ae^ en — 4ci beide de grootte 4. 
We spreken verder af, dat alle vectoren, die hun eindpunt hebben op 
de cirkel met O als middelpunt en gaande door het eindpunt van e, 
de grootte 1 zullen hebben. We noemen ze eenheidsvectoren. 
Deze vectoren, waarvan er in fig. 22 enkele getekend zijn, hebben nu 
wel dezelfde grootte, maar ze zijn niet gelijk, omdat hun richtingen 
verschillen. 

Opmerkingen: 
1. Het is mogelijk 3 eenheidsvectoren te tekenen zo, 
dat hun som de nulvector is. 

2. Kan de som van twee eenheidsvectoren weer een 
eenheidsvector zijn? 

3. Op elke rechte / door O kan men twee eenheids
vectoren C; en — c; aanwijzen. 

Fig.22 

2. Het vermenigvuldigen van getallen 
We willen nu een vermenigvuldiging voor twee vectoren definiëren en 
gaan daarvoor eerst de eigenschappen van het vermenigvuldigen van 
twee getallen bekijken: 
a. Aan elk tweetal getallen a en h wordt een getal p toegevoegd, dat 
we het produkt van a en b noemen, (p = a- b). 
b. Aan a en b wordt hetzelfde produkt toegevoegd als aan b en a. 
{a ■ b = b ■ a). Dit is de commutatieve wet. 
c. Het getal, dat als produkt is toegevoegd aan drie getallen a, b en c 
kan op verschillende wijzen worden gevonden, bijv. {a- b) • c = 
= a ■ {b ■ c) = (a ■ c) ■ b enz. De associatieve wet zegt, dat in al deze 
gevallen hetzelfde produkt wordt gevonden. 
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d. Er is één getal met de eigenschap, dat het produkt van dit getal met 
elk ander getal a weer a is. Dat is het getal 1. 
Dus 1 • a = a • 1 = a. In het bijzonder is 1 • 1 = 1. 
Deze regels hebben een grote overeenkomst met die voor het optellen, 
die we vinden in hoofdstuk IV  § 1. De rol, die bij het vermenigvul
digen door het getal 1 wordt gespeeld, is bij het optellen aan het getal 
nul toebedeeld: 

a + 0 = 0 + a = a; 0 + 0 = 0. 

e. Voor het vermenigvuldigen van getallen bestaat echter nog een 
andere belangrijke wet, die a.h.w. de verbinding legt tussen vermenig
vuldigen en optellen. Dat is de distributieve wet. De vermenigvuldiging 
van getallen is distributief ten opzichte van het optellen: 

a • (b -\- c) = a ■ b -r a • c. 

3. Het vermenigvuldigen van vectoren 
Toen we in hoofdstuk III de optelling van vectoren definieerden, 
deden we dat door aan elk tweetal vectoren een vector als som toe te 
voegen. Bij de toepassing van de vectorrekening is het echter wenselijk 
gebleken op twee manieren een produkt van twee vectoren te defi
niëren. 
Men kan nl. aan twee vectoren een getal (een scalair) als produkt toe
voegen (scalair of inwendig produkt), maar ook een vector^) (vectorieel 
of uitwendig produkt). De plaatsruimte in dit nummer van Pythagoras 
laat ons niet toe beide produkten te bespreken. We zullen ons beperken 
tot het inwendig produkt. 

4. De eisen, die we aan het inwendig produkt stellen 
Het inwendig produkt van twee vectoren is dus een getal. Nu moeten 
we vaststellen op welke wijze dat getal aan twee gegeven vectoren 
wordt toegevoegd. Deze toevoeging moet het karakter van een pro
dukt hebben en de regels, die ervoor moeten gelden, moeten enige 
overeenkomst vertonen met de in § 2 van dit hoofdstuk genoemde 
regels voor het vermenigvuldigen van getallen. We beginnen dus met 
deze regels op te stellen. Dan gaan we onderzoeken of het mogelijk is 

') Dat is dan een vector, die loodrecht staat op het vlak van de beide gegeven vectoren 
en waarvan de grootte en richting te maken hebben met de georiënteerde oppervlakte 
van het parallellogram waarvan de gegeven vectorenzüden ziin. 
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bij elk tweetal vectoren een getal zo te bepalen, dat er aan deze regels 
voldaan is. 

I. We eisen, dat het inwendig produkt commutatief is, dus a • b = b • a. 
We eisen dus, dat aan a • b en ba hetzelfde getal wordt toege
voegd. 

II. Als tweede eis stellen we, dat het inwendig produkt distributief is 
ten opzichte van de optelling, dus a ■ (b + c) = a ■ b + a ■ c. 
Realiseer ie even goed, wat hier aan weerskanten van het gelijkleken staat: In het 
linkerlid staat het getal, dat is toegevoegd aan de vectoren a en 6 + c. Immers 
6 + c is een vector. In het rechterlid staat de som van de getallen a • 6 en a • c. 

III. Als e een eenheidsvector is, dan stellen we de eis, dat e • e = 1 is. 
Deze regel komt overeen met het 11 = 1 van het rekenen met getallen. Let erop: 
Er staat niet, dat het produkt van twee willekeurige eenheidsvectoren i is, maar het 
produkt van een eenheidsvector met zichzelf. 

IV. (Xa) -b = Xia-b). 
Dit is een soort associatieve wet, die zegt, dat het getal, dat aan de vectoren Xa 
en b wordt toegevoegd,}. maal zo groot is, als het getal, dat aan a en b wordt toe
gevoegd. 

Nu we deze 4 eisen hebben opgesteld zijn we in staat aan elk tweetal 
vectoren een getal als inwendig produkt toe te voegen. We laten daarbij 
voorlopig de nulvector buiten beschouwing. 

(We zullen in 't vervolg voor de naam,.inwendig produkt" de afkorting 
,,inprodukt" gebruiken). 

5. Het inprodukt van een vector met zichzelf 
Stel, dat we een vector a ^ O hebben, waarvoor geldt a = ae, d.w.z. 
de vector is gelijk aan a maal een der eenheidsvectoren, die langs de 
drager van a valt. 
Nu \s a • a = ae ■ ae. 

Volgens IV is dit gelijk aan a (e • aé). 
Volgens I kan men hiervoor schrijven a {ae ■ e). 
Weer volgens IV is dit gelijk aan a[a(e ■ e)]. 
Passen we nu III toe, dan vinden we a [a ■ ï] = a ■ a = a^. 
68 



Het inprodukt van een vector met zichzelf is gelijk aan het getal, dat het 
kwadraat is van zijn lengte. 

6. Het inprodukt van twee willekeurige vectoren 
Eerst bekijken we, welk getal we kunnen toevoegen aan twee lood
recht op elkaar staande vectoren a en b. (fig. 23). 

b 

Fig. 23 
a 

Is nu c = a — b, dan is 
c ■ c = {a ^ b) ■ {a — b) 

= {a — b) ■ a — (a — b) ■ b (volgens II) 
= a- (a ~ b) ^ b (a ^ b) (volgens I) 
= a a ~ a b — ba + bb (volgens II) 
= a a - 2 a b + bb 

Nu is c • c = c ,̂ a • a = fl2 en b ■ b = è̂  en volgens Pythagoras is 
c^ = a^ + b^ zodat blijkt, dat 2a • b = O moet zijn. 

Het inprodukt van twee loodrecht op elkaar staande vectoren is nul. 

D 

Fig. 24 

. , O e, c a. 

Om het inprodukt van twee vectoren a en b te bepalen, die een scherpe 
hoek a met elkaar maken, gaan we (zie fig. 24) a uitdrukken in de 
eenheidsvector Cj, die langs dezelfde rechte valt als a en gelijkgericht 
is met a. Verder drukken we b uit in deze e^ en de eenheidsvector e,, 
die loodrecht op e^ staat en met b aan dezelfde kant van a ligt. 
We vinden dan a = ae, {a > 0). 
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Enb = ÖC + CB = ÖC + 0D = b cosy. Cl + b sin 0ie2{b> 0). 

Nu is a- b = aCi (b cos a e, + 6 sin a ĉ ) 

of volgens II a • b = ae^ ■ b cos a e, + ae^- b sin oc Cj 
of volgens IV a ■ b = a [ei ■ b cos a e j + a • [e, • è sin a 63] 
of volgens I a- b =- a[b cos a e, • e,] + a • [è sin a Cj • e,] 
of volgens IV a- b = ab cos a [e, • e j + ab sin « [Cj • c j . 

Hierin is e, • Cj = 1 en Cj • e, = O, want Cj en e, staan loodrecht op 
elkaar. Voor het inprodukt van twee vectoren a en b, die een scherpe 
hoek a insluiten, vinden we 

a • b = ab cos a. 

Ga na dat deze regel ook geldt, als a niet scherp is. 

7. We moeten natuurlijk ook bekijken wat het inprodukt wordt van 
twee vectoren, waarvan één de nulvector is. Als a ^ O is, vragen we 
dus welk getal toegevoegd kan worden aan a ■ 0. 
Daarvoor gebruiken we de distributieve wet: 

a  ( b + 0) = a  b + aO volgensll. . . (1) 

Maar b -{- O = b. Dus is ook 

a • (b + 0) = a • b (2) 

De rechter leden van (1) en (2) zijn gelijk, dus a b + aO = ab. 
Daaruit volgt, dat a • O = O, immers bij het getal a • b moet O opge
steld worden om het getal a ■ b te krijgen. 
Volgens I is dan ook O • a = 0. 

Laten we ook nog even kijken naar O ■ O. We zullen afspreken, dat ook 
dat gelijk is aan nul, zodat O • a = O voor elke a geldt. Dit klopt dan 
ook met a • a = 0 als a = O. 
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8. De regels I tot en met IV voor het inprodukt stellen ons in staat 
met vectoren te rekenen, alsof het getallen waren. Als we bijvoorbeeld 
voor a ■ a schrijven a^, dan is 

(a + by = (a^ b)-(a + b) = a^ + 2a-b + b^. 

Is ook (a + b) ■ (a — b) = a'^ — b^l Ga het nog eens na door zorg
vuldig de regels toe te passen. 
Toch moeten we voorzichtig zijn, want er zijn ook een paar belang
rijke verschillen met het rekenen met getallen: 

1. Een produkt ab van twee getallen kan slechts dan nul zijn, als 
minstens een der beide getallen nul is. Het inwendig produkt van twee 
vectoren is nul als een der vectoren nul is, maar ook als ze geen van 
beide nul zijn, maar loodrecht op elkaar staan. 

2. Voor het rekenen met getallen geldt de associatieve wet {ab) c = 
= a {bc). Daarom vervangen we {ab) c door abc. De haken zijn in dit 
geval overbodig. Voor het inwendig produkt van vectoren heeft echter 
{a- b) ■ c geen betekenis, want a ■ b is een getal, zodat, als wea- b=p 
stellen {a- b)- c gelijk zou zijn aan p ■ c, maar dat is geen inwendig 
produkt van twee vectoren meer. 

9. We controleren nu nog even dat voor a ■ b = ab cos a de in § 4 
genoemde regels I tot en met IV gelden. 

I. a ■ b = b • a, omdat ab cos ^ = ba cos a. Immers voor getallen geldt de commu
tatieve wet. 

II. a • (b F c) = a • b f a • c. Voor a = O is dit direct duideliik. We stellen dus 
a^O. 
Stel b + c = s, noem de hoek van a en b oii, die van a en c a, en die van a en s ?. 
We moeten dus laten zien, dat a s = a-b + ac. 
d.w.z. as cos <f = ab cos a, + ac cos x; 
en daar a ^ O cos f = b cos a, + c cos oi; 
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zie nu fig. 25, waar 6 en c ongelijk nul verondersteld ziin. 
Hierin is OS' = s cos v, OB' = b cos sci en OC' = c cos otj. 
Er moet dus bewezen worden OS' = OB' + OC' d.w.z. OC' = E'S'. 
Dit blijkt gemakkeliik uit de congruentie van de driehoeken OCC' en BSD, als 
DSIIB'S' is. 

Fig..25 

III. e ■ e = e^ . cos o = I ■ I = I. 

IV.(>,a) • b = A ( a - b). 
In het linkerlid staat (Xn) b cos a = Xoé cos 5<, omdat voor het rekenen met getallen 
de associatieve wet geldt. 
In het rechterlid vinden we X (ab cos oc) = Xab cos a. alweer volgens de associatieve 
wet voor het vermenigvuldigen van getallen. 

IX. Toepassingen van het inwendig produkt 

Door het invoeren van het inwendig produkt kan men zowel in de natuurkunde als in 
de wiskunde een uitgebreid gebruik maken van vectoren. We geven één natuurkundig en 
enkele meetkundige voorbeelden. Bii de meetkundige voorbeelden zal bliiken hoe een
voudig sommige bewijzen worden met vectoren. 

1. Wanneer een lichaam zich door de inwerking van een kracht k over 
een afstand s beweegt, dan zegt men, dat de kracht daarbij arbeid 
verricht. Stelt men grootte en richting van de kracht voor door de 
vector k en grootte en richting van de weg door de vector s, dan is de 
grootte van de arbeid (die een scalair is) gelijk aan het inprodukt van 
k en s. Dus A = k ■ s. 
Wanneer de richting van de kracht een hoek a maakt met de be
wegingsrichting (bijv. doordat het lichaam gedwongen wordt zich langs 
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een rails te bewegen), dan is de grootte van de arbeid dus A = ks cos a. 
(Zie fig. 26). Men kan k ontbinden in de componenten m (in de rich-
ting van de weg) en n (loodrecht op de weg). Druk w en « in A: en a 
uit. Welke arbeid verricht de component m? En de component n? 

Fig. 26 

2. Van l\ ABC zijn gegeven b, c en a. Hoe groot is de zijde a? 
Oplossing: Stel, dat je drie vectoren hebt, die in richting en grootte 
overeenkomen met de zijden van de driehoek, dus a = BC, b = AB 
en c = AC. Dan is de hoek van b en c gelijk aan a. Verder is a=b—c. 
Nu is a^ = (b - c)2 = b^ - 2b • c -+- c .̂ 
Dus a^ = b^ — 2bc cos a + c^. Dat is dus de cosinusregel. 

D 

A 

Fig. 27 

B 

3. We maken een vierhoek ABCD door 4 stangen zo met elkaar te 
verbinden, dat ze in de hoekpunten van de vierhoek om scharnieren 
kunnen draaien. We kunnen met dit apparaat een verzameling van 
vierhoeken maken. Als bij één dezer vierhoeken de diagonalen lood-
recht op elkaar staan, dan is dat het geval bij elke vierhoek van de 
verzameling. 
M.a.w.: De eigenschap ,,de diagonalen staan loodrecht op elkaar" is 
invariant ten opzichte van de vormveranderingen, die we de ,,schar-
niervierhoek" kunnen laten ondergaan. We gaan dat bewijzen (zie 
fig-27): 
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We denken ons vectoren, die geUjk zijn aan en gelijk gericht met de 
zijden en de diagonalen van de vierhoek. Dus 

a = AB,b = BC,c= CD,d = DA,e = AC,f= BD. 

Verder is er een vector Xe = AS en een vector ji/ = BS. 

We kunnen a, b, c en d uitdrukken in e en f, nl.: 

a=Xe [ i / a2=a2=XV+[AY'2X[xc/ 
b=| i , /+( l X)e b^=b^=y}f^-\-{\-Xfe^+2^{\-X)e-f 
c = ( l  [ i ) /  ( l  X ) e c2=c2=(l [x)72+(IX)2c22( l  [x)( l X)e/ 
d=-Xe-{\-ii)f d^=d^=X^e^+{l~ii)^P+2X{l-ii)e-f 

Men vindt hieruit b^ — a^ -\- d^ — c^ = 2e ■ f. 

Aangezien de zijden a, b, c en 0?constante lengte hebben, is het linkerlid 
constant en het rechterlid dus eveneens. Staan nu in één dezer vier
hoeken de diagonalen loodrecht op elkaar, dan is e • ƒ = O voor elk 
der vierhoeken. Daarmee is het gestelde bewezen. 

Vraag: Als e ■ f niet nul is in één der vierhoeken, maar bijvoorbeeld de waarde p heeft, 
dan heeft e ■ f in elk der vierhoeken deze waarde p. Volgt daaruit, dat dan in elk der 
vierhoeken de diagonalen eenzelfde hoek met elkaar maken? 

4'). Een stelling, die langs de normale meetkundige weg heel moeilijk 
te bewijzen is, maar met behulp van vectoren „spelenderwijs", is de 
volgende: 

Als men concentrisch met de omgeschreven cirkel van een gegeven 
gelijkzijdige driehoek ABC een cirkel trekt met straal /•, dan geldt voor 
ieder punt P van deze cirkel PA^ + PB^ + PC^ = 3 {R^ + r^), waarbij 
R de straal van de omgeschreven cirkel is. (zie fig. 28) 

') De opgaven 4 en 5 zijn ontleend aan h»t tijdschrift Praxis der Mathematik (153'60) 
Aulis Verlag. Köln. 
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Gegeven: AB = BC = CA = a; MA = MB = MC = R; MP = r. 

Te bewijzen: PA^ + PB^ -L pc^ = T, {R^ + H). 

Bewijs: We beschouwen de vectoren p , = PA, p j = PB, p^=PC 
en p = PM. 

We zien in de figuur: Pi = p + MA, P2 = P + MB, p^ = p + MC. 

Fig. 28 

Nu is 
PA^ + PB^ + PC^ = Pi^ -f PJ^ -f P32 = 3p2 + 2p-(Afl + MB+ MC) + 
- (Myi^ + MB^ + 7l/C2). 
Hierin is MA + MB -'t MC = O en MA^ = MB^ = MC^ = R\ 

Het gestelde is nu gemakkelijk te bewijzen. 

Dezt stelling kan algemener gemaakt worden door de gelijkzijdige driehoek te vervangen 
door een regelmatige veelhoek. 

De lezer kan zijn krachten wel eens beproeven op de volgende vraag-
stukjes. 

5. Op elk der zijden van een willekeurige driehoek is een vierkant getekend, zoals 
dat in fig. 29 te zien is. In deze figuur ziet men de vectoren o^, bj en dj (;' = 1,2 of 3). 
Hun lengten stellen we ai, bt en dj. (Daarbij is steeds è; = ai). 
Men kan voor deze lengten nu bewijzen d^^ + d^ + rf,^ = 3 (a^ + a-? + 03^). 

Aanwijzing: Gebruik, dat rf; = è,-i.i — è,- (reken 3 -r I = I). 
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6ö. Als van de vectoren a en b de lengten en hun inprodukt gegeven zijn, kan men 
de hoek, die ze insluiten, berekenen. 
Bijv. bereken die hoek, als a = 8, è = 12 en a • b = 60. 
6. Ook als a =8, 6 = 12 en a • b = - 9 6 . 

la. Gegeven zijn twee eenheidsvectoren Ci en Cj, die loodrecht op elkaar staan. 
Voor een willekeurige vector a kan men schrijven a = Xci -f î ê . Ga na, dat 
a} = X^ + \x^. 
b. Een willekeurige eenheidsvector e maakt met Ci een hoek a, en met ê  een hoek 
aj. Bewijs, dat ĉ  = cos^ai + cos^aj = 1. 

8. Als a • X = f, waarin a een gegeven vector en c een gegeven getal is, wat kan 
men dan zeggen van de eindpunten der vectoren x? 
Kies, om dit te onderzoeken, een voorbeeld voor a en c en construeer een aantal 
der vectoren x. 

9. Het inprodukt a • b is te beschouwen als de oppervlakte van het parallellogram, 
waarvan één zijde samenvalt met de vector a en de aangrenzende zijde met de 
vector b', die ontslaat door b 90' te draaien in positieve zin. 
Wanneer dit voor alle mogelijke hoeken, die a en b kunnen insluiten moet gelden, 
dan moet men positieve en negatieve oppervlakten onderscheiden. Het teken van 
de oppervlakte hangt dan af van de „omloopszin"' van het parallellogram ABCD, 
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wanneer men dit in de volgorde van de letters doorloopt. Zie fig. 30, waarin twee 
parallellogrammen met tegengestelde oppervlakte zijn afgebeeld, („georiënteerde 
oppervlakten"). We laten het aan de lezers over voor allerlei gevallen het boven
staande te controleren en ook daarmee na te gaan, dat a • b = b • a. 

Fig. 30 

X. Vec torru imten 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien, dat met de ,,pijlen", 
die we vectoren hebben genoemd, gerekend kan worden door een 
wijze van optellen, vermenigvuldigen met een getal en vermenigvul
digen met elkaar te definiëren. Bij dat rekenen hebben we echter dik
wijls de gedachte, dat vectoren ,,pijlen" zijn, buiten beschouwing ge
laten. 
In de Lineaire Algebra, een der onderdelen van de moderne wiskunde, 
heeft men het begrip vector een veel algemenere betekenis gegeven. 
Er wordt niet meer uitgegaan van de vector als ,,pijl", maar een vector 
wordt gedefinieerd door een aantal eigenschappen op te sommen, nl.: 

1. Als a en b vectoren zijn, dan is ook a + b een vector. 
2. Als a een vector is en X een (reëel) getal, dan is Xa een vector. 
3. a + b = b + a. 
4. (a + b) + c = a f (b + c). 
5. Er is een vector O met de eigenschap, dat voor elke a geldt: 
a + O = a en als a + X = a, dan is x = 0. 

6.X{a+b)=Xa + Xb. 
7. (X + [i.) a = Xa + y.a. ■ ■ 
8. X {\ia) = (X\x) a. ■ r 
9. 1. a = a. 

Een verzameling van ,,dingen", die aan de eigenschappen 1 tot en 
met 9 voldoen, noemen we een vectorruimte. Het woord ,,ruimte", 
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dat hier wordt gebruikt, heeft niets te maken met de ruimte rondom 
ons. Het is een naam, die men aan zo'n verzameling heeft gegeven 
en die voor ,,echte" vectoren (d.w.z. de vectoren, die ,,pijlen" zijn) wel 
te maken heeft met onze ruimte, maar met de vectoren in hun alge-
menere betekenis niet. 
Om het algemene van deze definitie duidelijk te maken, geven we 
enkele voorbeelden: 

a. De verzameling van de reële getallen is een vectorruimte. Want: 

1. Is a een reëel getal en b eveneens, dan is a + è een reëel getal. 
2. Is a een reëel getal en X eveneens, dan is Xa een reëel getal. 
Het is niet moeihjk te controleren, dat alle 9 eigenschappen gelden. 

b. Tekenen we in een plat vlak twee coördinaatassen, dan kan men 
elk punt van het vlak aanwijzen door middel van zijn coördinaten 
{a, b). Verstaan we nu onder {a, b) + (c, d) het punt met coördinaten 
{a -\- c, b ^ d) en onder X {a, b) het punt met coördinaten (Xa, Xb), 
dan gelden weer de 9 hierboven genoemde eigenschappen. 
Op deze manier hebben we gecontroleerd, dat de verzameling van 
punten van het platte vlak een vectorruimte is. 

c. In onze ruimte kunnen we punten met behulp van 3 coördinaatassen 
hun plaats geven. Elk punt wordt dan gekarakteriseerd door een drie-
tal getallen(x,j',z). Ookvoordeze drietallen zijn operaties te definiëren, 
die aan de eigenschappen 1 tot en met 9 voldoen. Daarom mogen we 
ook zeggen, dat de punten van onze ruimte een vectorruimte vormen. 
Deze drie voorbeelden staan nog niet zo erg los van onze ,,echte" 
vectoren, want in voorbeeld a kan men de getallenrechte invoeren. 
Elk punt op die getallenrechte is dan beeld van een reëel getal. Echter 
kan elk punt worden aangewezen door een vector, zoals we gezien 
hebben in hoofdstuk V § 3. Langs de weg: getal afgebeeld op punt, 
punt afgebeeld op vector, kunnen we inzien, dat de uitspraak: ,,de 
verzameling der reële getallen is een vectorruimte" wel zin heeft. We 
noemen deze verzameling een ééndimensionale vectorruimte, omdat 
ze afgebeeld kan worden op een verzameling vectoren, die langs een 
rechte lijn valt. 
De vectorruimte van voorbeeld b is tweedimensionaal, die van c drie-
dimensionaal. 
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Het spreekt vanzelf, dat we niet hoeven te stoppen bij het driedimen-
sionaal zijn. Nemen we een verzameling van «-tallen, dat zijn telkens 
n getallen, die bij elkaar horen, bijv. {ai, GJ, «3, , a«-i, a„) dan 
kunnen we ook daarvoor weer twee operaties definiëren, nl. 
(öi, «2, 03, • • •, a„) + {bi, b^, b^, ..., b„) = 

= {ai + bi, «2 + 62, «3 + Z)3, . . . , a„ + b„) 
X {ai, 02, «3, • • ; ci„) = (Xfli, Xa2, Xa^,, ..., Xa„) 

en zien dan gemakkehjk, dat deze n-tallen weer een vectorruimte vor-
men, die n-dimensionaal is. We kunnen ons nu echter niet meer voor-
stellen, dat deze «-tallen coördinaten zouden kunnen zijn van punten 
in een echte «-dimensionale ruimte. We kunnen dus ook geen pijlen 
meer naar zulke punten tekenen. Het verband met de,,echte" vectoren 
is verloren gegaan. Maar zowel in de wiskunde als in de natuurkunde 
zijn zulke «-dimensionale vectorruimten buitengewoon bruikbaar en 
vereenvoudigen ze allerlei redeneringen, die anders erg ingewikkeld 
zouden worden. 
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