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1. Diketahui vektor sebagai berikut:
f~ = 2i − j + 5k
~g = −i − 3j − 2k
~h = i − 4j + 3k
(a) Hitunglah magnitude dari setiap vektor: kf~k, k~g k, k~hk
(b) Hitung sudut antara: vektor f~ dan ~g , vektor ~g dan ~h, serta vektor ~h dan f~,
(c) Apakah dari ketiga vektor tersebut di atas dapat membentuk segitiga?
2. Carilah luas segitiga dari ketiga titik berikut ini: A(1, 0, 2), B(3, 2, 1), C(−1, −5, 0) dan tentukan
juga vektor normal satuan terhadap bidang segitiga tersebut!
3. Diketahui vektor ~v1 = (0, 1, −4, 1) dan ~v2 = (3, 5, 1, 1) adalah vektor yang ortogonal pada R4 .
Carilah proyeksi ortogonal dari vektor ~b = (1, 2, 0, −2)) pada subruang W yang dibangun oleh
kedua vektor tersebut.
4. Di dalam R3 carilah basis ortonormal untuk subruang yang dibagun oleh (0, 1, 2), (−1, 0, 1), dan
(−1, 1, 3)
5. Berikut ini adalah fungsi P2 (polinomial orde 2) {2x2 − x, x2 + 2x + 3, −3x + 1}. Apakah fungsifungsi tersebut merupakan basis di P2 ?
6. Diketahui Sistem Persamaan Linier sebagai berikut (bonus):
x1 + 2x2 − 3x3 − x4 = 0
−2x1 − 4x2 + 2x4 = 0
(a) Carilah ruang solusi dari Sistem Persamaan Linier tersebut di atas!
(b) Apakah ruang solusi merupakan ruang vektor bagian dari R4 ? Buktikan!
(c) Carilah basis dan dimensi dari ruang solusi tersebut!
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