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Alle antwoorden moeten gemotiveerd worden.
Een rekenmachine mag niet gebruikt worden.

7.ZriV:{f , [0,1] -+Rl/(r) :a,lbet-tce2t,a,b,c€iR.]endefinieerdaaropdelineaire
afbeelding T:V -+V

e@D O) : p(2)(t) + p(o).

Hier betekefi pQ) de tweede afgeleide val p.

(a) Bepaal de karakteristieke polynoom vanT.
(b) Bepaal alle eigenvectoren van 7.

(c) Is 7 diagonaliseerbaar?

2. Beschouw de ruimte tr2(lR.) van redle polynomen van graad2 of lager met daarop het

(kandidaat) inproduct

1L

\f ,d: a/(o)e(o) + / f'lilst(qdt.
Jo

Hierbij is // de afgeleide van /.
Voor welke a € IR. is dit inderdaad een inproduct op trz(lR')?

3. Z1j A en B twee nxnmatrices. AenB hetensimultaan diagonaliseerbaar als er een

inverteerbare n x n matrix Q bestaat zodanig dat Q-rAQ et Q-1BQ beide diagonaal

matrices zijn.

(a) Bewijs dat als A en B simultaan diagonaliseerbaar zijn, dat dan A en B commu-

teren, d.w.z. AB : BA.

(b) Bewijs dat als A en B simultaan diagonaliseerbaar zijn en u is een eigenvector van

A, dat u dan ook een eigenvector is van B.

(c) Bewiis dat als A en B commuteren, dat ze dan simultaan diagonaliseerbaar zijn.

J,,S ,A Jicl "5c.1cLi r 5t,e,\x-to-
z.o.z.



4.

5.

Zij Q een n x n (complexe) matrix. Toon aan dat Q unitair is dan en slechts dan als
de kolommen van Q een orthonormale basis van C' vormen.

Zij Pe([-1,1]) de complexe vectorruimte van polynomen p : l-1,11 -+ C van graad 9 of
lager. Op de ruimre ,/hebben we het (standaard) inproduct

P.

lf.g)- | l(r)s(t)dt.
J_t

ZljW de lineaire deelruimte van IPe([-1,1]) opgespannen door de polynomen met even
graad. Dus trV is het opspansel van {l,t2,t4,tu,t8}.

(a) Toon aan dat t3 loodrecht staat op trV.

(b) Bepaal, voor bovenstaand inproduct, de beste benadering inW vande derdegraads
polynoom f3.

Zij IPe(l-1,1]) en I7 zoals gegeven in opgave 5. Beschouw 7 : tre([-1, 1]) -+ Fe([-1, 1])
gedefi.nieerd als

(r(fD (r) :3.f (-t) -3.f (t), , € [-1,1].

(a) Toon aan dat tr42 gelijk is aan de kern van 7.
(b) Is 7 een unitaire afbeelding?

(c) Is 7 een normale afbeelding?

(d) Heeft tre([ 1,1]) een orthonormaie basis van eigenvectoren van 7?
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