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Alle antwoorden moeten gemotiveerd worden.
Een rekenmachine, boek, formuleblad, e.d. mogen niet gebruil<t vrorden.

1. Gegeven is lineaire ruimte I/ die wordt opgespannen door de functies {1,r.e2',r"2''}.
De lineaire afbeelding T op deze ruimte is de tweede afgeleide, dus

r11,: ,ql,dr'

(a) Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van 7.
(b) Is 7 diagonaliseerbaar?

2. Zij V een zeventien dimensionale Iineaire ruimte, en zij T een lineaire aÍbeeelding vau

V naar V. Het karakteristieke polynoom van 7 is gegeven door

Í(t):-t17 +arctrB +"'+ afi{as.

(a) Bewijs dat 7 inverteerbaar is dan en slechts dan als o,o 10.
(b) Bewijs dat als 7 inverteerbaar is, dan

T-t - * l-r" * a6TL5+... + a2T + a1I).

3. Gegeven is de (complexe) lineaire ruimte V opgespannen door {"2,r'r,16,Í8,r10}. Olr
deze ruimte definiëren we het inproduct.

(Í,g),: /(1)ro * I,' #olTolaa*, (1)

waarbij ff1"1 a" afgeleide is van /(r), soortgelijk voor g.

. (a) Toon aan dat (1) een inproduct is op V.

, (b) Zij W de lineaire deelruimte opgespannen door {r2}. Bepaal de orthogonale p,rtl-
jectie van /(r) : 14 oP W, m.b.t. het inproduct (1)

(c) Is

u,dz: e(1)/(1) * l,' HalTolda,,
een inproduct op V?



4.

5.

6.

Gegeven is een complexe inproduct ruimte V. Zi: Q een normale afbeelding van I/ naar

V.

(a) Bewijs dat voor alle z € C de aÍbeelding Q * z/ normaal is.

(b) Bewijs dat voor all o € V geldt dat llQ(r.')ll : llQ-(r)ll.
(c) Bewijs dat als u e V een eigenvector is van Q het ook een eigenvector van 8* is.

Gegeven is een complexe inproduct ruimte V . Zij ? een lineaire afbeelding van V naar

I/ die voldoet aan

,Tr* _ ryla - -4.

Bewijs dat alle eigenwaarden van 7 op de imaginaire as liggen.

Voor n ) 1 is gegeven de (complexe) lineaire ruimte, C". Op deze ruimte definiëren we

de volgende afbeelding

,S(r) : (rz,rs,"' ,rn,rt). (2)

(a) Neem n : 2en bewijs dat ^9 
zelf-geadjundeerd'is op C2 met het standaard inpro-

duct.

(b) Neem n : 3 en bewijs dat ,5 niet zelf-geadjundeerd is op C3 met het standaard

inproduct.

(c) Bestaat er een inproduct op C3 zodanig dat ,S zelf-geadjungeerd is ten opzichte

van dit (nieuwe) inproduct?
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lTotaal is 80. U krijgt 8 funten gratis


