
Deeltentamen 2 Calculus 2 MST
Donderdag 23 januari 2020, 9:00-11:00 uur

• Schrijf op ieder vel je naam en studentnummer van Leiden.
• Er zijn zes opgaven. Vergeet de achterkant niet!
• Het totaal te behalen punten (p) is 90 en het cijfer (c) wordt berekend volgens

c = p/9 + 1.
• Ieder antwoord dient gemotiveerd te worden met een (korte) berekening,

redenering of verwijzing naar de theorie. Eindantwoorden alleen tellen niet.
• Het gebruik van een grafische rekenmachine is toegestaan.

1. (15p.) Geef, zo ver ze bestaan, alle oplossingen van het volgende stelsel lineaire
vergelijkingen:

6
-5.

2. (lOp.) Gegeven is de 2 x 2 - matrix

(a) (5p.) Bestaat er een niet-nul vector v zodat Av = 3v? Zo ja, bepaal een v die
daar aan voldoet. Zo nee, leg uit waarom.

(b) (5p.) Bestaat er een niet-nul vector v zodat Av = 2v? Zo ja, bepaal een v die
daar aan voldoet. Zo nee, leg uit waarom.

3. (15p.) Gegeven is voor elke waarden van k E IR de 3 x 3 - matrix

(a) (5p.) Bereken de determinant van Ak (in termen van k).

(b) (5p.) Bepaal alle waarden van k waarvoor Akx = b precies één oplossing heeft
voor een gegeven vector b.

(c) (5p.) Bepaal, zo ver ze bestaan, alle oplossing van A2x = b waarbij

Zie ommezijde



4. (I5p.) Gegeven is de 2 x 2 - matrix

(a) (5p.) Laat zien dat A inverteerbaar is en bereken A-I.

(b) (5p.) Schrijf A in een diagonaalvorm als A = PDP-I, waarbij Deen diago-
naalmatrix is.

(c) (5p.) Bereken AIOl.

5. (I5p.) Gegeven zijn de parametervoorstellingen van een lijn 1:, en een vlak P:

{
1:, : x=2-t, y=I-3t, z=-I+9t;
P : x = 28 - T, Y = 8 - T, Z = 2T.

Bepaal of 1:, en P elkaar snijden,· en zo ja, geef alle snijpunten.

6. (20p.) Een dynamisch systeem wordt gegeven door Xn+l = Axn, voor nE N, waarbij
de overgangsmatrix A en begintoestand Xo als volgt zijn:

A= (j~ -~ )2 ,
5

Xo = ( ~ ) .

(a) (4p.) Bereken Xl en X2.

(b) (4p.) Bepaal de eigenwaarden van A, en bepaal voor elke eigenwaarde een
eigenvector.

(c) (4p.) Schrijf A in een diagonaalvorm; A = P Dp-l waarbij Deen diagonaal-
matrix is.

(d) (4p.) Geef een gesloten formule voor Xn-

(e) (4p.) Bepaal het limiet voor n -t 00 van Xn.


