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Tentamen Lineaire Structuren, Vakcode 201L00101.

Datum : 31 december 2011

Piaats : Kerstboom
Tijd : 00.15-03.15

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

1. Gegeven is de matrix
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(a) Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van A.

(b) Is A diagonaliseerbaar?

(c) Is A normaal?

2. Zi Pz(A) de lineaire ruimte bestaande uit alie polynomen van graad twee of lager met
complexe coëfficiënten. Op deze ruimte maken we het volgende inproduct
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$,g):lf(t)s(t)dt. (1)
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Hz is de lineaire ruimte opgespannen door de functies l- en Í2.

(a) Bepaai een orthonormale basis van W.

(b) Geef de beste benadering in I4l van de functie Í(t) : i+ 4t.

3. Zli I/ een (complexe) lineaire ruimte met inproduct (.,.). Bewijs de parallellogramge.
lijkheid:

(2)llu + ullz + ll" - ullz zll"ll' + zllsllz .

4. Gebruik het resultaat in de vorige öpgave om aan de te tonen dat er op C2 geen inproduct
bestaat wàarvarl de norm gelijk is aan
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5. ZlJ U een unitairé àSeeIdin§.op de eindig dimensiondle nrimte I/. Verder is gegeven dat
1 geen eigenwaarde is van U. Toon aan dat A: (I + UX/ -U)-t zelf-geadjungeerd is.

6. Gegeven is de lineaire ruimtë tr/ opgespannen door {sin(r),sin(2r),..' ,sin(10.r.)}. Op
deze ruimte definiëren we het inproduct :

t1t
(/("), g("» : 

Jn f @)s(n) d,r.

Verder is de íolgende lineaiie"afbeeldiri§ gegeven

TÍ: Í"
(a) Toon aan dat T* : -7.
(b) Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van T.
(c) Geef een orthonormale basis van 7. , 
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7. Gegeven is de matrix

. /-z o 4\
A:l a -2 61.ll\ o o -2/

' '. '(a) Bepaa}'de Jordm-ca,nonieke vorrri van deze matrii:
(b) Geef constanten a;t...a6 € R zodanig dat

aaAa * asAs * a2A2 + a1A *a6.I : 0.


