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 m.b.v. geadjugeerde (= adj(A)) matrix en determinant (= det(A)) berekenen. 
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Bepalen van determinant van �� � �� � �� � �� 

 
Maak als eerste een matrix (met dezelfde afmetingen!) aan waarin je alternerend ‘+’ en ‘-’ zet, maar 

waarbij je linksboven met een ‘+’ moet beginnen ��  � � �  ��. Nu heb je de keuze, maar voor 

het gemak neem ik de eerste kolom.  Die zegt me dat er eerst ‘+’, daarna ‘-’ en daarna weer 

‘+’ gekozen moet worden.  

Aangezien ik de eerste kolom heb gekozen moet ik beginnen met ‘-3’, dit element staat 

linksboven in de matrix �3 � �1 � �9 � ��, daarna ‘-1’ en vervolgens ‘9’. Gecombineerd met de 

tekens die we eerder gevonden hadden, hebben we dus tot nu toe  + -3 - -1 + 9, oftewel -3 + 

1 + 9. 

Er moet echter achter die ‘-3’, ‘1’ en ‘9’ nog iets (nml. een vereenvoudigde determinant) 

komen! Die vereenvoudigde determinant vind je door de rij en kolom waar het element in 

staat weg te strepen en de determinant te berekenen van wat er overblijft na het 

wegstrepen. 

Zo staat het element ‘-3’ in de eerste rij en in de eerste kolom, dus moet je de determinant 

van �4 56 6� berekenen (want dat hou je over als je rij en kolom waar de ‘-3’ in stond 

wegstreept: �3 6 61 4 59 6 6�). 

Hetzelfde doe je voor element ‘-1’ (streep je tweede rij en eerste kolom door), dan krijg je det �6 66 6� en voor element ‘9’ krijg je det�6 64 5� (nadat je 3de rij en eerste kolom hebt 

weggestreept). 

Dus we moeten � · det �4 56 6� � � · det �6 66 6� � 9 · det �6 64 5� berekenen. 

De determinant van een 2x2 matrix bereken door (linksboven ⋅ rechtsonder) – (rechtsboven ⋅ 

linksonder) te berekenen. 

3 · �24 � 30	 � 1 · �36 � 36	 � 9 · �30 � 24	 � 3 · 6 � 9 · 6 � 18  54 � 72 



Dus det�3 6 61 4 59 6 6� = -72. 

Bepalen van geadjugeerde van �� � �� � �� � �� 

 

De geadjugeerde matrix komt tot stand door zowel de ‘teken’- als de ‘vereenvoudigde 

determinant’-procedure van zojuist per element te herhalen en dit schrijf je in een nieuwe 

matrix op. Deze nieuwe matrix moet dan vervolgens getransponeerd worden (dat wil zeggen 

‘rijen worden kolommen’ of andersom: dus rij één wordt kolom één, rij twee wordt kolom 

twee enz.). Het 
T
-teken geeft dan ook aan dat je de kolommen en rijen nog moet 

verwisselen. 

Dus adj�3 6 61 4 59 6 6� = 
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Antwoord: 
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