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EXAMENVRAGEN ALGEBRA - Matrices en vectoren

1. (30 p) Gegeven zijn de matrices

A =

 2 3 1
3 1 2
1 2 3

 en B =

 2 1 −1
3 −1 −1
1 −1 1


(a) (12 p) Bepaal de inverse matrix van A zonder computer en de inverse

matrix van B met de computer;

(b) (5 p) Steun op de resultaten van 1a om de inverse matrix van A.B te
berekenen zonder het product A.B uit te rekenen;

(c) (13 p) Gegeven het stelsel:
2x+ y − z = 3
3x− y − z = 2
x− y + z = 1

i. (5 p) Maak gebruik van het product van matrices om dit stelsel te
schrijven in de vorm van een matriciële vergelijking.
Los deze matriciële vergelijking op zonder computer door gebruik te
maken van voorgaande berekeningen;

ii. (4 p) Wat is de betekenis van de oplossing van het stelsel voor de
vectoren ~v1, ~v2, ~v3 en ~v4 die corresponderen respectievelijk met de

kolommatrices

 2
3
1

,
 1

−1
−1

,
 −1

−1
1

 en

 3
2
1

.
iii. (4 p) Wat kan je besluiten over de lineair afhankelijkheid of onafhan-

kelijkheid van de vectoren ~v1, ~v2, ~v3 en ~v4. Verklaar waarom;

2. (24 p) Gegeven de vectoren ~v1[14, 6, 28], ~v2[3,
9
7
, 6], ~v3[7, 3, 9] en ~v4[4, 7, 2].

(a) (2 p) Tot welke reële vectorruimte behoren de gegeven vectoren;

(b) (10 p) Ga na of de vectoren lineair afhankelijk of onafhankelijk zijn;

(c) (4 p) Welke vectoren zijn afhankelijk van de anderen?

(d) (2 p) Wat is de dimensie van de deelruimte voorgebracht door de gegeven
vectoren. Leg uit waaruit je dat besluit;

(e) (4 p) Geef de meest eenvoudige basis voor de deelruimte voortgebracht
door de gegeven vectoren;

(f) (2 p) Welke van de gegeven vectoren vormen een basis voor de deelruimte
voortgebracht door de gegeven vectoren.

3. (6 p)

(a) (4 p) Waarom geldt niet meer voor matrices A en B dat:
A2 −B2 = (A−B)(A+B)

(b) (2 p) In welk geval is (A−B)2 = A2 −B2


