
*

F

Llneatre algebra I, (wiskundigen)
Tentamen, donderdag- 22 Janrrari, 2016

Geen rekenqachines, dictaat of aariteteaiagen. Motiveer elL.arltIgprdt

:

II"i

Opgave 1 (9 punten). Voor alle reële getallen c € R definiëren we de matrix A, aJs

/ t c I \4:l 1-c z -z I

\ z -L c+z)
en we definiëren de aÍbeeldiqg g.i R3 -rR3 door

9n(o) : ao' '

.É- {a} B aII€ eigeawaarden va.n B en bepaal voor elke e*lrig*aoeÈ.basis voor de bijbe
horende eigenruimte.

4 (b) Bepaal een diagonaa,lmatrix D en een innerteerbare ma,tdx Q zodaaig dat geldt

.; (d Berehen B'oï8. Ir je arrtwoord mag je uitdrukkiagen zoak LTNtó laten staan.

Opgave 3 (7 punten). Beschourr de re?ile matrix

23
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02

voorallec€R3.
(a) Voor welke c € R is 9. snrjectief?
(b) Is .4" inverteerbaar voor c : -2? Zonee, geef aan waàiom niet ào ja5 geef de inverse.

B:(i -i)
i. ,.....r .
:,'*ialaÈ..:-i..ïi,{..- :- - -

Geef voortbrengers voor (inC)r.

Op de volgende pagfnà staan nog màer olgaven
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Opgave A (12 punten). Zij
tijdens het college meerdere

V de reële vectorruimte van alle 3 x 3 magische vierkanten zoals
malen gezien hebbenl. De magische vierkanten

Mr: Mz:

vormel een basis B : (Mr, Mz, Me) voor tr/. Fe *us dit zonder bewijs gebruiken.]
Zij p: V -+ V de lineaire aÍbeelding die elk magisch vierkant roteert over 90o, dus p stuurt

Zijl:V-+Vde lineaire aÍbeelding die het magisch vierkant

ffina4x

ffistuurtnaar
en dofinieer o: p*.y.

(a) Geef de matrices [p]f;, Wl', en ["18.
(b) Bepaaf de karal,teristieke polynomen vaa, p, 1 "n 

o.
(c) Bepaal een niet-nul eigenvector voor elk van de aÍbeeldingen p, .f en o,
(d) Bepaal de rangen vaxr pl .f en o.

+(d) Is a diagonaliseerbaa,r?

Opgave 5 (8 puaten). Stel Y en W zijr- eindig-dimensionale reële vectorruimtes. Neem aan dat

f:V -+W en g:W -+V
lineaire aÍbeeldingen zija zodanig dat de samenstelling 9 o / gelijk is aan de identiteit idy op V,
dus voor alle o € I/ geldt S(ï@)): o. Bewijs dat het beeld van f (d.w.z. im/) en de kern van g
(d.w.z. kerg) complementaire ruimtes inW zijn.

lD* y bestaat uit alle vierkanten van 3 x 3 reële getallen waarvan de drie rijen, de drie kolommen en de
twee diagonalen allemaal dezelfde som hebben; de scalaire vermenigvuldiging en de optelling ls componentsgewijs
gedefinieerd.


