
Uitwerkingen opgaven werkcollege 2

Opgave 1
(a) De eerste representatie is 1
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waarbij λ, µ ∈ R; hierbij is de eerste richtingsvector door twee gedeeld (maakt toch niets uit).
Voor de tweede representatie moet je een vector p vinden die loodrecht op beide richtingsvec-
toren staat: het is simpel te zien dat p = (0, 0, 1) voldoet. Dit levert het vlak op dat wordt
gerepresenteerd door de vergelijking x3 = 1.
(b) Bij (b) doet zich het probleem voor dat de drie punten op één lijn liggen (dit kun je zien
wanneer je de richtingsvectoren bepaalt: dit zijn (1,−1, 0) en (2,−2, 0), en deze vectoren zijn
duidelijk afhankelijk). De eerste representatie van deze lijn is 1
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waarbij λ ∈ R. Je ziet dat λ = 2 het punt (3, 0, 1)T geeft. Deze lijn in R3 kun je ook schrijven als
de doorsnede van twee hypervlakken. Hiervoor heb je twee lineair onafhankelijke vectoren p en
q nodig die beide loodrecht staan op de richtingsvector van de lijn. Hiervoor kun je bijv. nemen
p = (1, 1, 0) en q = (0, 0, 1). Dit levert de vergelijkingen x1 + x2 = 3 en x3 = 1 op: een punt dat
aan beide vergelijkingen voldoet ligt op de lijn, en omgekeerd. Het laatste is natuurlijk simpel
te controleren (doe dat zelf). Het eerste kun je als volgt bewijzen (voor dit voorbeeld): neem
een willekeurig punt (x1, x2, x3)T . Dit voldoet alleen aan de vergelijkingen indien x1 = 3 − x2

en x3 = 1. Invullen geeft:
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en dit is precies de karakterisering van de lijn (gerekend vanuit (3, 0, 1)T , waarbij x2 ∈ R de rol
van λ voor zijn rekening neemt).

Opgave 2
Bij deze opgave moet je even de voorgestelde bewerking uitvoeren op een eenheidsmatrix: hier
komt dan de gebruikte voorvermenigvuldigingsmatrix te staan. Dit levert:
(a) de eenheidsmatrix waarin rijen i en j zijn omgewisseld.
(b) de eenheidsmatrix waarin het ide diagonaalelement gelijk is aan k.
(c) de eenheidsmatrix waarin het element in rij i en kolom j gelijk is aan k.

Opgave 3
(a) De permutatie σ voert een aantal malen de elementaire rijoperatie van het omwisselen van
twee rijen uit. Omdat het om elementaire rijoperaties gaat kun je matrix S vinden door de
permutatie op I uit te voeren (net als bij Opgave 2). Dit geeft een matrix waarin het element
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(i, σ(i)) = 1 voor i = 1, . . . , n en de overige elementen zijn 0.
(b) Dit geldt voor alle matrices S. Na transponeren zijn de elementen (σ(i), i) = 1 voor i =
1, . . . , n. Wanneer je ST S berekent, dan komt dit erop neer dat je in matrix S rij i wordt
vervangen door rij σ(i), maar dat is net de oude rij i (rij σ(i) heeft op positie i een 1 gekregen).
Dus je vindt dat ST S = I, en dus geldt ST = S−1.

Opgave 4
(a) In (A|b) staat in de vijfde, zesde en zevende kolom [e1,−e2, e3]. Na de voorvermenigvuldiging
met B−1 staat in de vijfde kolom de eerste kolom van B−1; in de zesde kolom staat −1 maal
de tweede kolom van B−1, en in de zevende kolom staat de derde kolom van B−1. Je kunt dus
simpel aflezen dat

B−1 =

 5 0 −3
−3 0 2
17 −1 −10

 .

(b) Bij het inverteren ga je de matrix (B−1|I) schoonvegen, dat wil zeggen dat je ervoor gaat
zorgen dat in de eerste drie kolommen de eenheidsmatrix komt (dit komt dan overeen met
het voorvermenigvuldigen met B). Tel eerst tweemaal de tweede rij op bij de eerste rij en
vermenigvuldig die met −1; dit voorkomt breuken. De rest spreekt voor zich. Als het goed is
vind je dan

B =

 2 3 0
4 1 −1
3 5 0

 .

(c) Je ziet natuurlijk dat B = [a3, a2, a6]. Dit is geen toeval aangezien in (B−1A|B−1b) in de
derde kolom de eerste eenheidsvector staat, in de tweede kolom de tweede eenheidsvector, en in
de zesde kolom de derde eenheidsvector.
(d) Uit de tweede matrix lees je af dat B−1a1 = (1, 1, 1)T (die ‘T ’ betekent dat hij getransponeerd
is; het is namelijk een kolomvector die ik om wille van de ruimte als een rijvector schrijf).
Voorvermenigvuldigen met B levert op a1 = (5, 4, 8)T . Evenzo vind je uit B−1b = (4, 3, 5)T dat
(b1, b2, b3)T = B(4, 3, 5)T = (17, 14, 27)T . De kolom (e, f, g)T is gelijk aan B−1a4 = (0, 2, 1)T .

Opgave 5
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.
Bewijs. Het bewijs komt redelijk overeen met het tijdens het hoorcollege gegeven bewijs dat
iedere vector x op eenduidige wijze geschreven kan worden als een lineaire combinatie van
a1, . . . , an dan en slechts dan als a1, . . . , an een basis vormen.

Eerst (<=). Stel λ1 6= 0 in a = λ1a1 + . . . + λnan. Nu moet je bewijzen dat µa + µ2a2 +
µ3a3 + . . . + µnan = 0 als unieke oplossing µ = µ2 = . . . = µn = 0 heeft. Stel dat er nog een
andere oplossing is; hierin moet gelden µ 6= 0 (want als µ = 0, dan blijft een lineaire combinatie
van a2, a3, . . . , an over, en die zijn lineair onafhankelijk). Hieruit vind je dan de uitdrukking:
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µ
a2 + . . . +
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µ
an.
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Invullen in de vergelijking a = λ1a1 + . . . + λnan geeft

λ1a1 + (λ2 +
µ2

µ
)a2 + . . . + (λn +

µn

µ
)an = 0.

Aangezien λ1 6= 0 is dit in tegenspraak met de lineaire onafhankelijkheid van a1, . . . , an.
Nu (=>). Aangezien a, a2, . . . , an een basis vormen, kun je a1 schrijven als een lineaire

combinatie van a, a2, . . . , an. Dit geeft a1 = µa + µ2a2 + µ3a3 + . . . + µnan. Hierin moet µ 6= 0
zijn, want anders heeft het stelsel van vergelijkingen λ1a1 + . . .+λnan = 0 een oplossing ongelijk
λi = 0 voor i = 1, . . . , n. Hieruit volgt dan dat

a =
1
µ

a1 +
−µ2

µ
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−µn

µ
an,

en de coëfficiënt van a1 hierin is ongelijk aan 0.
Hiermee heb je de stelling volledig bewezen: wanneer λ1 = 0, dan kan het vervangen van a1

door a niet tot een basis leiden, aangezien hieruit volgt dat in de unieke (!) representatie van a
de coëfficiënt van a1 ongelijk is aan 0. Omgekeerd, als het vervangen van a1 door a niet tot een
basis leidt, dan moet de coëfficiënt van a1 in de unieke representatie van a wel nul zijn, want
anders zou hieruit volgen dat het vervangen van a1 door a wel tot een basis zou leiden.

Opgave 6
Je moet hier beslissen waar de verschillende vaartuigen komen te staan. Dit kun je het beste
aangeven door de beginpositie te noteren plus de richting (horizontaal of verticaal). Nummer de
vaartuigen 1 t/ 10; gebruik x variabelen voor horizontaal en y variabelen voor verticaal (indien
een schip maar uit één vakje bestaat, dan heb je deze niet nodig). Nu kun je binaire variabelen
xijk en yijk definiëren die aangeven of schip k start in vakje (i, j) of niet. Hierbij loopt k van 1
t/m 10 voor de x-variabelen en van 1 t/m 6 voor de y-variabelen. Uiteraard kun je je hierbij
beperken tot mogelijkheden die er toe leiden dat een schip niet buiten het bord terecht komt.

Met behulp van deze variabelen kun je simpel de beperkingen formuleren dat het aantal
delen in een rij/kolom overeenkomt met het gespecificeerde aantal. Evenzo de eis dat iedere boot
geplaatst is. De eis dat boten elkaar niet niet overlappen kun je het gemakkelijkste specificeren
met behulp van een variabele zij die aangeeft of vakje (i, j) bezet is of niet: definieer zij als de
som over alle x en y variabelen die, wanneer ze 1 zijn, ertoe leiden dat het betreffende schip vakje
(i, j) bezet. Voor schip 1 met lengte 4 moet je dan bijv. xi−3,j,1 + . . .+xi,j,1 +yi,j−3,1 + . . .+yi,j,1

opnemen in de definitie van zij ; je eist dan dat zij ≤ 1. Het elkaar niet raken is lastiger.
Bekijk iedere combinatie van twee naast elkaar liggende vakjes; bijv. (i, j) en (i, j + 1). Het
is toegestaan dat zij + zi,j+1 = 2, maar dan moeten deze beide vakjes door hetzelfde schip
zijn bezet; dit komt erop neer dat een boot van lengte 4 begint horizontaal in één van de
vakjes (i− 2, j), (i− 1, j), (i, j) óf een boot van lengte 3 begint horizontaal in één van de vakjes
(i − 1, j), (i, j) óf een boot van lengte 2 begint horizontaal in vakje (i, j). Dit leidt dan tot de
beperking zij + zi,j+1 − xi−2,j,1 − xi−1,j,1 − xi,j,1 − . . . − xi,j,6 ≤ 1. Tot slot moet je nog de
beperking toevoegen dat alle x en alle y variabelen binair zijn; voor de z variabelen hoef je geen
beperking op te nemen (behalve dan de reeds genoemde zi,j ≤ 1).

Je kunt het nog iets slimmer doen door de boten van lengte 3 op één hoop te gooien; je moet
dan eisen dat er precies twee van deze boten worden geplaatst. Evenzo voor de boten van lengte
2 en 1.
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