
Opgaven werkcollege 2

Opgave 1.
Ga uit van de drie-dimensionale ruimte R3, waarin steeds drie punten zijn gegeven. Stel
zowel bij (a) als bij (b) het vlak op dat door deze drie punten wordt gekarakteriseerd; dit
moet zowel met de vectorrepresentatie als met de vergelijking van het hypervlak.

(a) x = (1, 0, 1)T , y = (1, 2, 1)T en z = (2, 1, 1)T .

(b) x = (1, 2, 1)T , y = (2, 1, 1)T en z = (3, 0, 1)T .

Opgave 2.
Bij het college is geclaimd dat het uitvoeren van een elementaire rij operatie overeenkomt
met het voorvermenigvuldigen met een reguliere matrix. Ga voor ieder van de hieronder
genoemde elementaire rij operaties na hoe de betreffende matrix eruit ziet. Ga uit van
een n-dimensionale ruimte.
(a) Het omwisselen van rij i en rij j in A.
(b) Het vermenigvuldigen van rij i met een scalar k 6= 0.
(c) Het vervangen van rij i door de som van rij i en k maal rij j.

Opgave 3.
Een permutatie σ is gedefinieerd als een functie die de getallen (1, 2, . . . , n) ‘door elkaar
husselt’, waarbij ieder van de getallen (1, 2, . . . , n) een nieuwe positie krijgt (dit kan
dezelfde zijn), bijv. σ(1) = 2, σ(2) = 1 en σ(3) = 3. Op basis van σ kun je nu een
functie definiëren die x doet overgaan in σ(x) = (xσ(1), . . . , xσ(n))

T (in het voorbeeld vind
je dan σ(x) = (x2, x1, x3)).

(a) Bepaal de matrix S waarvoor geldt dat Sx = σ(x). U mag hierbij natuurlijk wel even
oefenen met de gegeven permutatie σ, maar het is de bedoeling dat u het voor iedere
permutatie kunt.

(b) De getransponeerde van een matrix kan worden gevonden door de rijen en kolommen
om te wisselen (dus rij i wordt dan kolom i, enz.). Ga na aan welke eisen de S matrix
gevonden bij (a) moet voldoen wil gelden dat ST = S−1.
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Opgave 4.
Beschouw het stelsel van vergelijkingen Ax = b, waarbij (A|b) gelijk is aan a11 3 2 6 1 0 0 b1

a21 1 4 1 0 −1 0 b2

a31 5 3 10 0 0 1 b3


Het bovenstaande stelsel is met behulp van elementaire rijoperaties overgevoerd in het
stelsel B−1Ax = B−1b, waarbij B−1 een reguliere matrix is. Hierbij geldt dat (B−1A|B−1b)
gelijk is aan 1 0 1 e 5 0 −3 4

1 1 0 f −3 0 2 3
1 0 0 g 17 1 −10 5


(a) Bepaal de matrix B−1.

(b) Inverteer deze matrix handmatig door schoon te vegen. Vermijd hierbij het gebruik
van breuken (dat bespaart veel rekenwerk). Controleer of B−1B = I. Hierbij geldt dat
de inverse van B−1 gelijk is aan B.

(c) Leid af waar in A de matrix B kan worden gevonden en verklaar waarom deze
overeenkomst niet berust op toeval.

(d) Bepaal de correcte waarden voor a11, a21, a31, b1, b2, b3, e, f, g.

Opgave 5.
Bewijs de volgende stelling (aangestipt op het college):

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.
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