
Tentamen Lineaire Algebra 2NA

Donderdag L2 januaú 2OL7' L4.00-L7.00

Motiveer elk antwoord met een berekening of redenering. Voor dit
tentamen kunnen 58 punten worden gehaald. Het tentamen is

voldoende bij 32 pt.

? 1. Bepaal de standaardmatrix van orthogonale projectie in Cu op de line-
aire deelruimte

W : {(rr,r*r¡) € C3 : 11* i,n2 - øs : 0}. (0p)

2. Beschouw de kwadratische kromme K C lR2 met vergelijking
3rl+4r1r2*4r2:9.

a. Schrijf de vergelijking in hoofdassenvorm en toon aan daf K een hy-
perbool is. (8p)

b. Geef vergelijkingen van de hoofdassen van K. (ap)

1c. Geef vergelijkingen van de asymptoten van K. Øp)

3. Laat {., b, c} een orthonormaal rechtshandigl stelsel vectoren in lR3

zijn en zij T : IR3 -+ IR3 de lineaire afbeelding gegeven door

7(x) : (a,x)b * (b,x)c - (c,x)a.

Hierbij it ( , ) het standaard-inwendig product op R3.

r a. Toon aan dat 7 een orthogonale afbeelding is. ( p)

b. Bewijs dat T een draaispiegeling is en bepaal een eenheidsvector n die
de draaiingsas opspant. Geef het antwoord in termen van de vectoren
a, b, c. (4p)

c. Bepaal de draaiingshoek gezietvanuit het punt met plaatsvector n (zie
b), kijkend in de richting van de oorsprong. (4p)

De volgende opgaven staan op de ommezijde van dit vel.

ldus det(a,b,c) > 0



4. Beschouw de vectorruimte Pa(C) van complexe polynomen van graad
hoogstens 4. Beschouw de lineaire albeelding S : Pa(C) -+ P4(C)
gegeven door

s(p)(x) - e6) - e0)-- e'Q)6 - t) 
.(x - t¡z

Deze afbeelding is goed gedefinieerd en lineair, dit hoeft niet te worden
aangetoond.

a. Bepaal een basis voor ker(,S). (¿p)

b. Bepaal een basis voor im(,9). (¿p)

c. Leg uit of ,S een projectie is. (2p)

5. Gegeven is de matrix K :
-1,
1

a. Toon aan dat K positief-semidefiniet is en bepaal de matrix t/K. 1nu
matrix mag desgewenst worden geschreven als een producL van maxi-
maai drie matrices, dit product hoeft niet te worden uitgewerkt.) (Sp)

" b. Laat L een positief-semidefiniete n x n-matrix zijn en x € Cn zo, dat
x*Lx:0. Bewijs dat ,Lx: O. (4p)

c. Geef een voorbeeld van een 3 x 3-matrix .4 en een vector x € Cs zodanig
dat ,4x I O enx*Ax: O. (2p)
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