
Lineaire algebra 1 NA, huiswerkset 3

Inleverdatum: maandag 14 november 2022, 13:15

Laat zien hoe je aan je antwoorden komt. Een rekenmachine is niet nodig.

1. (a) Welke van de volgende afbeeldingen is/zijn lineair? Bewijs je antwoord.

i. De afbeelding f : R2 → R2 die (x, y) naar (x, y + 1) stuurt voor alle
(x, y) ∈ R2.

ii. De afbeelding g : R2 → R2 die (x, y) naar (x+ y, y− 2x) stuurt voor
alle (x, y) ∈ R2.

iii. De afbeelding h : R3 → R3 die (x, y, z) naar (x, |y|,−|z|) stuurt voor
alle (x, y, z) ∈ R3.

(b) Geef voor de lineaire afbeelding(en) uit (a) de standaardmatrixrepresen-
tatie.

2. Beschouw de matrix

A =
1

3

 2 −1 2
2 2 −1
−1 2 2

 .

De lineaire afbeelding TA : R3 → R3 gegeven door TA(v) = Av is de rotatie
met een zekere hoek α om een zekere lijn L ⊂ R3. (Dit hoef je niet te bewijzen,
en je hoeft zelfs L niet te bepalen.)

(a) Geef de standaardmatrixrepresentatie van de rotatie om dezelfde lijn L
in dezelfde richting maar nu met hoek 2α.

(b) Geef de standaardmatrixrepresentatie van de rotatie om dezelfde lijn L
in tegengestelde richting met hoek α.

3. Bepaal voor elke a ∈ R de determinant van de matrix

B =

a 1 3
0 a− 1 1
1 0 a− 2

 .

4. (a) Een voorwerp met een lading van 3 coulomb beweegt zich met snelheids-
vector (−3, 2, 1) (in meter per seconde) door een magnetisch veld met
richting en sterkte gegeven door de vector (1, 2,−2) (in tesla). Bepaal
de magnetische Lorentzkracht (in newton) op het voorwerp met behulp
van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lorentzkracht.

(b) Bepaal de oppervlakte van de driehoek in R3 met hoekpunten (1, 0,−1),
(2, 1, 1) en (0, 2,−2).
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