
Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), kwartiel 3,

februari-maart 2012

1 Algemeen

1.1 Inhoud

Bij het vak lineaire algebra worden stelsels lineaire vergelijkingen, matrices, lineaire afbeeldingen
en vectoren bestudeerd aan de hand van de overkoepelende theorie van vectorruimten. De geleerde
technieken kunnen worden toegepast op lineaire problemen in vele toepassingsgebieden waaronder
de scheikunde.

1.2 Docenten

Docent:

• Dr. J.C.M. Keijsper, HG 9.31, tel 5583, email: J.C.M.Keijsper@tue.nl, Faculteit Wiskunde
en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde.

Instructeurs:

• Dr. ir. H.A. Wilbrink , HG 9.49, tel 2783, email: wsdwhw@win.tue.nl

• Dr. A. Blokhuis, HG 9.53, tel 2633, email: a.blokhuis@tue.nl

1.3 Tijdsplanning

Het vak is goed voor 3 studiepunten (ECTS), dat wil zeggen 84 studielast-uren. Hiervan zijn 26
uur ingevuld met college, 14 met instructie, 3 met tentamen maken. Verder moet je rekenen op
ongeveer 31 uur zelfstudie (dat wil zeggen vier á vijf uur per week) en 10 uur voorbereiding op
het tentamen (en evt. tussentoets).

1.4 Studiemateriaal

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek
Elementary Linear Algebra, 9th Edition
Bernard Kolman and David R. Hill
Prentice Hall 2004
ISBN 0-13-135063-3 (paperback)

Studenten die enkele jaren geleden of tweedehands de achtste editie (ISBN 0-13-121933-2 (pa-
perback) of ISBN 0-13-045787-6 (hard cover)) van dit boek hebben aangeschaft kunnen deze
gewoon blijven gebruiken, maar moeten rekening houden met een andere nummering van de
hoofdstukken en een iets andere volgorde van de onderwerpen. De te maken opgaven zijn met
betrekking tot de 9e editie, maar de overeenkomstige (of vergelijkbare) opgaven in de 8e editie
staan er tussen haakjes bij.
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1.5 Studiewijzer

Deze studiewijzer is te vinden op www.win.tue.nl/∼jkeijspe of via OASE (education.tue.nl)
of owinfo.tue.nl. In de Collegeplanning staat per college aangegeven welke stof uit het boek
behandeld wordt, wat de belangrijke nieuwe begrippen zijn, welke stof en opgaven aanbevolen
worden voor zelfstudie, en wat de opgaven zijn die voor of op de eerstvolgende instructie gemaakt
dienen te worden. Het is de bedoeling dat je de stof die behandeld zal worden op het college thuis
van tevoren doorleest, en met name de nieuwe definities en begrippen in je opneemt, zodat je op
college weet waarover gesproken wordt, actief mee kunt doen en je je eventuele vragen goed kunt
verwoorden. De zelfstudie-opgaven zijn bedoeld ter verwerking van de theorie en als voorbereiding
op de instructie, maar zonodig kun je er op de instructie ook vragen over stellen.

Mogelijk wordt de planning tussentijds nog aangepast. Bekijk dus steeds op internet de meest
recente versie.

1.6 MATLAB

Bij de cursus wordt het computerprogramma MATLAB gebruikt. In het boek zijn de hoofdstukken
9 en 10 geheel gewijd aan het gebruik van MATLAB. Het gebruik van MATLAB zal getoetst wor-
den op het tentamen. Van de student wordt verwacht dat hij of zij deze hoofdstukken zelfstandig
bestudeert (zie zelfstudie in de studiewijzer). Er wordt in het gebruik van MATLAB in principe
geen onderricht gegeven. Met eventuele vragen over MATLAB-opgaven kun je wel terecht op de
instructie.

1.7 Bonusregeling

Lineaire algebra is bij uitstek een opbouwend vak. Nieuwe theorie wordt telkens weer uitgelegd
aan de hand van eerder behandelde onderwerpen. Het is dus erg belangrijk om de stof van het
begin af aan goed bij te houden. Om het goed bijhouden van het vak extra te stimuleren is er een
tweetal bonusregelingen in het leven geroepen.

Voor de studenten op wie het bindend studie-advies van toepassing is (reguliere eerstejaars
ST) wordt er een tussentoets georganiseerd. Deze tussentoets duurt 1 uur en vindt plaats op
de reguliere instructietijd in week 4: zie de weekplanning. Deelname aan de tussentoets is niet
verplicht. Het cijfer voor het eerste tentamen van dit vak wordt bepaald door het gewogen gemid-
delde te nemen van het cijfer van de tussentoets (met gewicht 0, 3) en het cijfer voor het tentamen
(met gewicht 0, 7). Bij eventuele herkansingen wordt het cijfer voor de tussentoets niet langer
meegewogen. Deze bonusregeling is uitsluitend bedoeld voor reguliere eerstejaars studenten.

De schakelstudenten wordt ook een mogelijkheid geboden om een halve bonuspunt te verdi-
enen. Zij kunnen zelfstandig werken aan het vak Lineaire Algebra 2DS06 ondersteund door het
oefenprogramma TELMME. Maak hiertoe een account aan op telmme.nl (gebruik liever niet je
tue-password) en maak gebruik van de enrollment key 2ds06jkschakel. Voor elke cursusweek van
het vak 2DS06 zijn er in deze leeromgeving opgaven over de stof van die week die gemaakt kunnen
worden. Het systeem kijkt automatisch na en geeft feedback bij fouten (die vervolgens hersteld
kunnen worden). Bij vragen over het systeem kan contact opgenomen worden met de beheerder
van TELMME. Indien zeventig procent van de opgaven goed gemaakt is voor de (eerste) tenta-
mendatum wordt een halve bonuspunt toegekend bij de eerste tentamenpoging. Deze TELMME
bonusregeling is uitsluitend voor schakelstudenten bedoeld. Reguliere eerstejaars studenten die
graag vrijblijvend willen oefenen met TELMME wordt verzocht om de enrollmentkey 2ds06jk te
gebruiken. Het is uiteraard niet mogelijk om van beide bonusregelingen tegelijk gebruik te maken!

2 Collegeplanning

Er is in kwartiel 3 tweemaal per week een hoor/werkcollege en eenmaal per week een instructie
(begeleide zelfstudie) van dit vak. Dertien colleges en zeven instructies in totaal.
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De colleges zijn op maandag 5+6 en vrijdag 3+4 in Helix collegezaal 1. Omdat vrijdag 30
maart een collegevrije dag is, vervalt het college op die dag.

De instructies (begeleide zelfstudie) zijn op donderdag 5+6 in het Auditorium, zaal 8 en 10.
(Op 16 februari komt zaal Aud 13 in plaats van zaal 8, en op 29 maart komt zaal Helix 1 in plaats
van zaal 8)

Er zijn meer colleges dan instructies, dus de theorie komt in relatief hoog tempo aan bod.
Omdat zelf opgaven maken de beste manier is om de stof te verwerken, zul je dus ook thuis
veel opgaven moeten voorbereiden zodat je op de instructies voldoende gelegenheid hebt om de
eventuele moeilijkheden te bespreken waar je tegenaan bent gelopen. Op het college kunnen soms
ook nog voorbeelden en opgaven worden besproken.

Week 1

College 1.1

Hoofdstuk 1, paragraaf 1 t/m 5. Onderwerpen: stelsels lineaire vergelijkingen, eliminatiemethode,
matrices, matrixoperaties, speciale matrices, inverteerbare en singuliere matrices.. Vaardigheden:
met behulp van de eliminatiemethode alle oplossingen van een lineair stelsel bepalen, de uitgebreide
(augmented) matrix van een lineair stelsel opstellen. rekenen met matrices (vermenigvuldigen,
optellen, met scalair vermenigvuldigen, transponeren) door gebruik te maken van de rekenregels,
correct rekenen met de inverse, de (unieke) oplossing van een stelsel bepalen met behulp van de
inverse van de coëfficiëntenmatrix.

Zelfstudie 1.1:

Bestudeer paragrafen 1.1 tot en met 1.5 en maak de volgende opgaven.

§1.1: 1, 3, 5, 9, 19, 27, 31 (8ste editie: 1, 3, 7, 9, 17, 25, 27)

§1.2: 6abcd, 7cdef, 8, 10, 11 (8ste editie: 4abc, 5def, 7bce, 8, 9, 10)

§1.3: 9, 19, 30, 36b, 37b, 48 (8ste editie: 9, 19, 30, 36b, 37b, 46)

§1.4: 3, 5, 9, 15, 19 (8ste editie: 3, 5, 9, 15, 19)

§1.5: 4, 5, 15, 31 (8ste editie: 4, 5, 11, 27)

Instructie 1

§1.1: 7, 8, 11, 17, 21, 23 (8ste editie: 5, 6, 12, 19, 21)

§1.3: 25, 38b, 40, 43, 46, 49, 51 (8ste editie: 25, 38b, 41, 43, 44, 47, 49)

§1.4: 8abc, 10, 23, 29, 32 (8ste editie: 8abc, 10, 21, 27, 30)

§1.5: 21, 22a, 32, 33a, 35, 41 (8ste editie: 17, 18a, 28, 29a, 31, 33)

College 1.2

Hoofdstuk 2, paragraaf 1, 2 en 3. Onderwerpen: (gereduceerde) rij-echelon vorm, Gauss elimi-
natie, Gauss-Jordan reductie. inverse bepalen, elementaire matrices. Vaardigheden: een matrix in
trapvorm brengen met Gauss-eliminatie of in gereduceerde trapvorm met Gauss-Jordan reductie,
door middel van Gauss-eliminatie (en achterwaartse substitutie) of Gauss-Jordan reductie vast-
stellen of een stelsel strijdig is en zoniet (een parametervoorstelling van) alle oplossingen bepalen,
door middel van Gauss-Jordan reductie op [A | I] vaststellen of een matrix A inverteerbaar is en
zo ja de inverse bepalen, een elementaire matrix bepalen die hetzelfde effect heeft (bij voorver-
menigvuldigen) als een gegeven elementaire rij-operatie, een gegeven inverteerbare matrix (of zijn
inverse) schrijven als een product van elementaire matrices.
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Zelfstudie 1.2:

Bestudeer paragrafen 2.1 tot en met 2.3 en maak de volgende opgaven.

§2.1: 1, 3, 5, 7 (8ste editie: 1)

§2.2: 5, 6ab, 8a, 17, 30a, 38 (8ste editie §2.1: 5, 6a, 17))

§2.3: 2, 5, 6, 7, 13 (8ste editie §2.2: 2, 5, 6, 7, 13)

Lees tevens de paragrafen 9.1 tot en met 9.4 door (over MATLAB). Zorg dat MATLAB op je
laptop gëınstalleerd is.

De speciale routines reduce en rowop (evenals een aantal andere routines) die genoemd
worden in het boek heb je strict genomen niet nodig voor de opgaven of de toets, maar als je deze
toch graag wilt gebruiken, dan kun je vanaf de site van de uitgever

www.prenhall.com/kolman

een gezipte file met M-files downloaden (klik op het juiste boek, kies Chapter 1 en vervolgens M-File
Downloads). Installeer deze M-files dan in een subdirectory C:\Program Files\MATLAB\mymfiles
en typ in MATLAB het commando addpath(’C:\Program Files\MATLAB\mymfiles’), zodat
MATLAB ze kan vinden.

Maak nu met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

Basic Matrix Properties: ML.1 (8e editie: idem)

Matrix Operations: ML.1ace, ML.2, ML.5, ML.6 (8e editie: idem)

Row Operations and Echelon Forms: ML.1, ML.11, ML.12, ML.13 (8e editie: idem)

Matrix Inverses: ML.1bc, ML.3b (8e editie: idem)

Week 2

College 2.1

Hoofdstuk 3: paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3. Onderwerpen: determinant van een matrix, eigenschap-
pen van de determinant, ontwikkeling van determinant naar een rij of kolom, verband tussen
determinant, inverteerbaarheid en aantal oplossingen van een stelsel. Vaardigheden: determinant
van een matrix bepalen d.m.v. reductie naar driehoeksvorm, determinant bepalen door ontwikke-
ling naar rij of kolom, rekenen met determinanten door gebruik te maken van de eigenschappen,
inverteerbaarheid van een matrix en aantal oplossingen van een stelsel afleiden uit de determinant,
oppervlakte van een driehoek of parallellogram bepalen door een determinant uit te rekenen.

Zelfstudie 2.1

Bestudeer paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 (behalve Example 6) en maak de volgende opgaven.

§3.1: 1, 3, 8, 11ab (8ste editie §6.1: 1, 3, 8, 11ab)

§3.2: 1cde, 3, 25a (8ste editie: §6.2: 1cde, 3, 25a)

§3.3: 1, 3, 5 (8ste editie: §6.3: 1, 3, 5 )

Maak tevens met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

Determinants by Row Reduction: ML.3, ML.4ab (8ste editie: idem)
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Instructie 2

§2.2: 7abd, 9b, 15, 27, 30b, 39, 41 (8ste editie §2.1: 7abd, 9b, 15, 29, 38)

§2.3: 8, 9cd, 14, 17ac, 21 (8ste editie §2.2: 8, 9cd, 14, 17ac, 21)

§3.2: 2df, 5, 8, 10, 15, 25b, 27 (8ste editie §6.2: 2df, 5, 8, 10, 15, 25b)

§3.3: 7, 12, 16 (8ste editie §6.3: 7, 12, 16)

College 2.2

Hoofdstuk 4, paragraaf 1. Hoofdstuk 5, paragraaf 1 (tot Theorem 5.1). Onderwerpen: vectoren in
het vlak en in de ruimte, vectorlengte, afstand, hoek tussen vectoren, inwendig product, orthog-
onaliteit.Vaardigheden: lengte van een vector, hoek tussen twee vectoren, inwendig product van
twee vectoren in het vlak of de ruimte bepalen.
Hoofdstuk 1, paragraaf 6. Onderwerpen: matrixtransformaties. Vaardigheden: beeld van een
vector onder een matrixtransformatie bepalen, vaststellen of een vector in het bereik van een
matrixtransformatie zit.

Zelfstudie 2.2

Bestudeer paragrafen 4.1, 5.1 (tot Theorem 5.1), 1.6 en 3.3 (Example 6) en maak de volgende
opgaven.

§4.1: 1a, 3, 4, 7ab, 13d, 15 (8ste editie §3.1: 1a, 3, 4, 7ab, 13d, 15)

§5.1: 1, 5a, 7, 9a, 25 (8ste editie §4.1: 1, 5a, 7, 9a, 25)

§1.6: 5, 9, 15 (8ste editie: 5, 9, 15)

Lees tevens paragraaf 9.6 door (over MATLAB) en maak met behulp van MATLAB de volgende
opgaven uit Chapter 10.

Standard Inner Product: ML.2c, ML.3, ML.4, ML.5b, ML.6c, ML.7b, ML.8, ML.9c (8ste
editie: idem)

Week 3

College 3.1

Hoofdstuk 4, paragraaf 2 t/m 4. Onderwerpen: vectorruimten, deelruimten, nulruimte van een
matrix, lineair opspansel. Vaardigheden: nagaan of een gegeven deelverzameling van een vec-
torruimte een lineaire deelruimte is, nagaan of een gegeven vector een lineaire combinatie is van
andere gegeven vectoren, nulruimte van een matrix bepalen, nagaan of een stel vectoren de ruimte
opspant.

Zelfstudie 3.1

Bestudeer paragrafen 4.2 t/m 4.4 en maak de volgende opgaven.

§4.2: 1, 3, 7 (8ste editie §3.2: 3, 4)

§4.3: 3, 5, 6, 25 (8ste editie §3.3: 3, 5, 6)

§4.4: 5, 7ab, 11 (8ste editie §3.4: 1, 3ab, 7)
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Instructie 3

§4.1: 9ab, 17 (8ste editie §3.1: 9ab, 17)

§5.1: 8, 11b, 18, 26 (8ste editie §4.1: 8, 11b, 18, 26)

§1.6: 13, 16, 18a, 19 (8ste editie: 13, 16, 18a, 19)

§3.3: 15, 19 (8ste editie §6.3: 15)

§4.2: 8, 12, 15 (8ste editie §3.2: 4, 8)

§4.3: 8, 15, 33ab (8ste editie §3.3: 8, 11, 27ab)

§4.4: 3ab (8ste editie §3.3: 29ab), 8ab, 12 (8ste editie §3.4: 4ab, 8)

College 3.2

Hoofdstuk 4 paragraaf 5 t/m 7. Onderwerpen: lineaire (on)afhankelijkheid, basis, dimensie, ho-
mogene stelsels. Vaardigheden: nagaan of een stel vectoren lineair onafhankelijk is, een basis
vormt, een basis (en de dimensie) bepalen van het opspansel van een gegeven stel vectoren door
de vectoren als kolommen van een matrix te nemen, stel gegeven lineair onafhankelijke vectoren
aanvullen tot een basis, basis en dimensie bepalen van de nulruimte van een matrix, algemene
oplossing van een inhomogeen stelsel relateren aan de nulruimte van de coëfficientenmatrix.

Zelfstudie 3.2

Bestudeer paragrafen 4.5 t/m 4.7 en maak de volgende opgaven (voor elke paragraaf worden eerst
zelfstudie- en daarna instructie-opgaven gegeven).

§4.5: 11 (8ste editie §3.4: 11)

§4.5: 13bc, 15ab, 21 (8ste editie §3.4: 13bc, 15b, 21)

§4.6: 1, 2abc, 4ab (8ste editie §3.5: 1, 2abc, 4ab)

§4.6: 3ab, 11, 13, 19a, 28 (8ste editie §3.5: 3ab, 11, 13, 19a, 28)

§4.7: 1, 3 (8ste editie §3.6: 1, 3)

§4.7: 5, 11, 15 (8ste editie §3.6: 5, 11, 15)

Lees tevens de paragraaf 9.7 door (over MATLAB) en maak met behulp van MATLAB de volgende
opgaven uit Chapter 10.

Linear Independence/Dependence: ML.1, ML.2, ML.3 (8ste editie: idem)

Bases and Dimension: ML.3, ML.7, ML.10 (8ste editie: idem) (8ste editie: idem)

Homogeneous Linear Systems: ML.1, ML.5 (8ste editie: idem)

Week 4

College 4.1

We bespreken eventueel nog enkele (instructie-) opgaven uit paragraaf 4.5 tot en met 4.7 omdat
deze nog tot de stof van de tussentoets behoren.
Verder beginnen we met de rest van de stof: hoofdstuk 4, paragraaf 4.8 en 4.9. Onderwerpen: rij-
ruimte, kolom-ruimte, rij-rang, kolom-rang, rang van een matrix, coördinaten, overgangsmatrix.
Vaardigheden: basis van de rij-ruimte en van de kolomruimte van een matrix bepalen (op twee
manieren: basis is deelverzameling van rijen/kolommen of niet), rang van een matrix bepalen,
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nagaan of een stelsel oplosbaar is d.m.v rangbepaling, nagaan of een matrix inverteerbaar is d.m.v.
rangbepaling, coördinaatvector opstellen van een gegeven vector ten opzichte van een gegeven
basis, een overgangsmatrix opstellen en deze gebruiken om een vector gegeven ten opzichte van de
ene basis te schrijven ten opzichte van de andere.

Zelfstudie 4.1

Bereid de tussentoets voor door de theorie en alle instructie-opgaven nog eens door te nemen tot
en met paragraaf 4.7.

Instructie 4

De eerste drie kwartier van de instructie (13:45-14:30) kunnen er nog vragen worden gesteld over
de opgaven.

§4.5: 13bc, 15ab, 21 (8ste editie §3.4: 13bc, 15b, 21)

§4.6: 3ab, 11, 13, 19a, 28 (8ste editie §3.5: 3ab, 11, 13, 19a, 28)

§4.7: 5, 11, 15 (8ste editie §3.6: 5, 11, 15)

Het tweede uur van deze instructie (14:30-15:30) is gereserveerd voor de tussentoets. Deelname
aan de tussentoets is niet verplicht, maar geeft je de mogelijkheid om alvast punten voor het
(eerste) tentamen te halen door te laten zien dat je het eerste gedeelte van de stof goed beheerst.
Het eindcijfer voor het eerste tentamen is dan het maximum van 0, 3A+ 0, 7B en B waarbij A het
cijfer voor de tussentoets is en B het cijfer voor het eerste tentamen (inclusief matlabtoets).

College 4.2

We bespreken zonodig enkele opgaven van de tussentoets. Verder handelen we paragraaf 4.8 en
4.9 af (zie college 4.1).

Zelfstudie 4.2

Bestudeer paragrafen 4.8 en 4.9, en maak de volgende opgaven

§4.8: 1, 3, 7, 15 (8ste editie §3.7: 1, 3, 7, 13)

§4.9: 1, 5, 9a (8ste editie §3.8: 1, 5, 9a)

Lees tevens paragraaf 9.8 door (over MATLAB) en maak met behulp van MATLAB de volgende
opgaven uit Chapter 10.

Rank of a matrix: ML.1, ML2b, ML3b, ML4b, ML.5ab (8e editie: idem)

Coordinates and Change of Basis: ML.1, ML.3a, ML.7 (8ste editie: idem)

2.1 Week 5

College 5.1

Hoofdstuk 5, paragrafen 5.3 (t/m Example 6 en vanaf Definition 5.2) en 5.4 (tot QR-Factorization)
en 5.5 (alleen ‘Projections and Applications’, blz. 341-343). Onderwerpen: inproductruimten, or-
thogonaliteit, orthonormale basis, projectie, Gram-Schmidt orthogonalisatie procedure. Vaardighe-
den: inproduct, lengte, afstand, hoek bepalen in een inproductruimte met gegeven inproduct,
vaststellen of een gegeven stel vectoren orthogonaal is, een orthonormale basis vormt, coördinaten
ten opzichte van een orthonormale basis bepalen door inproduct nemen, een orthonormale basis
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vinden van een (deel)ruimte uitgaande van een gegeven basis van de (deel)ruimte m.b.v. Gram-
Schmidt, orthogonale projectie van een vector op een deelruimte bepalen, ende afstand van een
vector tot een deelruimte bepalen indien een orthogonale of orthonormale basis van de deelruimte
bekend is.

Zelfstudie 5.1

§5.3: 11a, 29, 33 (8ste editie §4.3: 11a, 29, 33)

§5.4: 1, 3, 28 (8ste editie §4.4: 1, 3, 28)

Maak tevens met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

The Gram-Schmidt Process: ML. 3, ML.4, ML.5 (8e editie: idem)

Instructie 5

§4.8: 9, 17, 22, 24 , 26 (8ste editie §3.7: 9, 15, 20, 22, 24)

§4.9: 7, 13a, 16, 26, 34 (8ste editie §3.8: 7, 13a, 16, 24, 28)

§5.3: 30, 34 (8ste editie §4.3: 30, 34)

§5.4: 10, 15, 17, 18, 23 (8ste editie §4.4: 10, 15, 17, 18, 23)

§5.5: 11a, 15, 19 (8ste editie §4.5: 11a, 15, 19)

College 5.2

Hoofdstuk 6, paragrafen 6.1, 6.3 (alleen het speciale geval van een matrix representatie voor een
lineaire operator V → V ten opzichte van een basis S van V ) en 6.5 (Corollory 6.3, Definition 6.6 en
Theorem 6.14). Onderwerpen: lineaire afbeeldingen, standaard matrixrepresentatie van lineaire
transformatie Rn → Rm, matrixrepresentatie van een lineaire operator, gelijksoortige matrices.
Vaardigheden: vaststellen of een gegeven afbeelding lineair is, standaard matrix representatie
voor een lineaire transformatie Rn → Rm opstellen, de matrixrepresentatie van een lineaire oper-
ator ten opzichte van een gegeven basis opstellen en er de coördinaten van beelden mee bepalen,
matrixrepresentaties t.o.v. verschillende bases in elkaar omschrijven m.b.v. de relatie B = P−1AP
voor een overgangsmatrix P .

Zelfstudie 5.2

Bestudeer paragrafen 6.1, 6.3 en 6.5 (Corollory 6.3, Definition 6.6 en Theorem 6.14) en maak de
volgende opgaven.

§6.1: 1, 3, 7, 12 (8e editie §5.1: 1, 3, 5, 10)

§6.3: 1ad, 5, 7 (8e editie §5.3: 1ad, 5, 7)

§6.5: 3 (8e editie §5.5: 3)

Maak tevens met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

Matrix of a Linear Transformation: ML.3 (8e editie: idem)

Let op: alleen de matrixrepresentatie van een lineaire operator ten opzichte van een basis S is
behandeld, dit is minder algemeen dan wat in paragraaf 6.3 van het boek staat. De geselecteerde
opgaven bij paragraaf 6.3 gaan alleen over dit speciale geval.
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Week 6

College 6.1

Hoofdstuk 7: paragrafen 7.1 en 7.2. Onderwerpen: eigenwaardes, eigenvectoren, karakteristiek
polynoom, diagonalisatie, gelijksoortigheid, multipliciteit van eigenwaarde, eigenruimte. Vaardighe-
den: het karakteristiek polynoom, de eigenwaarden en bijbehorende eigenvectoren, eigenruimtes
van een matrix of lineaire afbeelding bepalen, vaststellen of een matrix A diagonaliseerbaar is en
zo ja een inverteerbare matrix P en een diagonaalmatrix D bepalen zodat P−1AP = D.

Zelfstudie 6.1

Bestudeer paragrafen 7.1, en 7.2 en maak de volgende opgaven.

§7.1: 1, 5, 6, 17 (8e editie: 1, 5, 6, 17)

§7.2: 1, 6, 13 (8e editie: 1, 6)

Maak tevens met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

Eigenvalues and Eigenvectors: ML.1ab, ML.2ab, ML.3bc, ML.4c, ML. 5 (8e editie: idem)

Instructie 6

§6.1: 11, 13, 15, 19 (8e editie §5.1: 9, 11, 13, 17)

§6.3: 13ab, 20 (8e editie §5.3: 5, 13ab, 20)

§6.5: 5, 6, 10, 17 (8e editie §5.5: 5, 6, 10)

§7.1: 7c, 18b, 21, 22, 27 (8e editie: 7c,18b, 21, 22, 27)

§7.2: 7cd, 9, 11bc, 15d, 19 (8e editie: 6cd, 7d, 9, 11bc, 13, 15d, 19)

College 6.2

Hoofdstuk 7: paragraaf 7.3. Onderwerpen: symmetrische matrices diagonaliseren, orthogonale
matrix. Vaardigheden: een symmetrische matrix A diagonaliseren door een orthogonale matrix P
te bepalen zodat P−1AP = PT AP = D met D een diagonaalmatrix van eigenwaarden.
Hoofdstuk 8: paragraaf 8.4. Onderwerpen: stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen. Vaardighe-
den: algemene oplossing van een stelsel lineaire eerste orde homogene differentiaalvergelijkingen
bepalen, een particuliere oplossing vinden voor een bijbehorend beginwaarde probleem.

Zelfstudie 6.2

Bestudeer paragrafen 7.3 en 8.4 en maak de volgende opgaven.

§7.3: 1, 2, 3, 4 (8e editie §7.4:: 1, 2, 3, 4)

§8.4: 1, 2 (8e editie §8.1: 1, 2)

Maak tevens met behulp van MATLAB de volgende opgaven uit Chapter 10.

Diagonalization: ML.1bc, ML.2bd (8e editie: idem)
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Week 7

College 7.1

Neem je laptop mee!
Om jullie enigszins vertrouwd te maken met het systeem van automatisch toetsen worden

jullie tijdens dit laatste college in de gelegenheid gesteld eenmaal een automatisch gegenereerde,
persoonlijke Matlab-toets te maken zoals je die ook tijdens het tentamen krijgt. Ook nu heb je
dus je studentnummer of collegekaartnummer nodig om de oefen-toets op te halen van de website.
Je krijgt een kaartje met daarop de juiste website en keycode waarmee je je persoonlijke toets
kunt ophalen. Om mee te kunnen doen met de oefentoets moet je je dus wel op de collegetijd in
de collegezaal bevinden!

Verder is er tijdens dit werkcollege de gelegenheid om vragen te stellen over de stof en kan er
worden gewerkt aan een oud tentamen.

Instructie 7

§7.3: 10, 17, 19, 20 (8e editie §7.4: 10, 17, 19, 20)

§8.4: 3, 7, 9 (8e editie §8.1: 3, 7, 9)

3 Tentamen

Het eerste tentamen van dit vak vindt plaats op 16-4-2012 van 14 uur tot 17 uur. Er is één
mogelijkheid tot herkansing, en wel op 5-7-2012, van 14 uur tot 17 uur. Vergeet niet om je op tijd
in te schrijven voor het tentamen!

Een gedeelte van de tijd die beschikbaar is voor het tentamen (het eerste half uur) zal besteed
worden aan een MATLAB-toets. Als men de stof beheerst en daarnaast enige vaardigheid in het
gebruik van MATLAB heeft opgedaan zijn de opgaven van deze toets in zeer korte tijd te maken.
Het geven van een antwoord volstaat, de antwoorden hoeven dus niet beredeneerd te worden. De
MATLAB-toets is goed voor 1 punt van het tentamencijfer.

De MATLAB toets zal automatisch gegenereerd en nagekeken worden via WebMathematica.
Iedereen maakt met dit systeem zijn of haar eigen persoonlijke toets. Bij het ophalen van jouw
persoonlijke toets heb je je studentnummer of collegekaartnummer nodig, dus zorg dat je deze
bij de hand hebt. Je krijgt een kaartje met daarop de juiste website en een persoonlijke keycode
waarmee je toegang tot de toets krijgt. Na electronisch insturen van de antwoorden zie je meteen
het aantal behaalde punten (maximaal 5). Opnieuw insturen is niet mogelijk, dus stuur pas in
als je alles af hebt en helemaal zeker van je zaak bent! Zorgvuldig werken is heel belangrijk: de
computer herkent tikfouten niet als zodanig. Bij het nakijken wordt niet gelet op interpunctie,
haakjes e.d. Vectoren zijn (net als in Matlab) rij-vectoren, of rijtjes getallen, bijv. [1;2;3] en (1,2,3)
en 1 2 3 worden als dezelfde vector gezien. Een matrix of vector uit een Matlab-berekening kun
je dus eventueel met copy en paste invullen als antwoord.

Na de MATLAB-toets gaan de laptops van tafel en wordt de resterende tijd besteed aan een
conventioneel tentamen, waarbij alle berekeningen met de hand dienen te worden uitgevoerd, en bij
elk antwoord een uitleg is vereist (voor deze opgaven kunnen maximaal 45 punten worden behaald).
Het tentamencijfer wordt bepaald door de behaalde punten vermeerderd met de matlab-punten
door 5 te delen.

Honors-Star regeling: na inleveren van je uitwerkingen van het reguliere tentamen kun je de
materiedeskundige surveillant vragen om de extra uitdagende Honors-Star opgave. Je krijgt tot
maximaal 15 minuten na het einde van de reguliere tentamentijd de gelegenheid om deze vraag
te maken. Indien je deze opgave voldoende maakt wordt een ster aan de tentamenbeoordeling
toegevoegd. De uitslag van deze ster-vraag staat volledig los van de uitslag van het reguliere
tentamen (en er kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van de uitslag van
het reguliere tentamen).
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Indien je deelgenomen hebt aan de tussentoets (alleen voor eerstejaars studenten) wordt het
eindcijfer voor het eerste tentamen, als dit gunstig voor je is, vervangen door het gewogen gemid-
delde van de tussentoets (0,3) en het tentamencijfer (0,7). Indien je met goed gevolg deel hebt
genomen aan het TELMME project (alleen voor schakelstudenten) wordt het eindcijfer voor het
eerste tentamen verhoogd met een halve bonuspunt. Beide bonusregelingen gelden alleen voor de
eerste tentamenmogelijkheid en vervallen bij eventuele herkansingen.

Een oefententamen is beschikbaar op de webpagina van dit vak, evenals een oefen-MATLAB-
toets.

Nadat je de beoordeling van je tentamen thuisgestuurd hebt gekregen is het altijd mogelijk
om je gemaakte tentamen nog eens in te zien: neem hiervoor contact op met degene die jouw
tentamen gecorrigeerd heeft.
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