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

1. Gegeven is de matrix

/z o 1\
,l,q,: | 0 5 0 I .
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(a) Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van A.

(b) Toon aan dat ,4. diagonaliseerbaar is en bepaal deze diagonaal matrix.

(c) Bepaal de eigenwaarden van ,4-1.

2. Zíj V de (complexe) vectorruimte opgespannen door de functies e',teÍ en tr2e'. Op

deze ruimte geven we het volgende (kandidaat) inproduct

1L(f,d:lf|V@"-2'a*. (1)
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(a) Toon aan dat (i) een inproduct op 7 definieert.

(b) Zlj W de lineaire deelruimte opgespannen door e' eÍr tr2e'. Bepaal t.o.v. het

inproduct (1) een orthonormale basis vatW.
(c) Vul deze basis vanW aan tot een orthonormale basis van V.

3. Z\j V een (eindig dimensionale) inproductruimte en zij T een lineaire afbeelding van

V naar 7. We nemen aan dat 7 nilpotent is, d.w.z. er bestaat een natuurlijk getal k
zodanig dat ?e : 0.

(a) Bewijs dat nul de enige eigenwaarde van 7 is.

(b) Bepaal het karakteristieke polynoom van 7.

(c) Bewijs dat 7* ook nilpotent is.

4. Zlj V een (complexe) vectorruimte met inproduct (.,.1. Z1j T een zelf-geadjungeerde af-

beeding op V. Toon aan dat eigenvectoren van 7 met yerschillende (reële) eigenwaarden

loodrecht op elkaaar staan.

z.o.z.



5. Zij S de lineaire afbeelding van Cn naar C, gegeven door

S(q,12"' trn-7trn) : (rr,r2,... ,[Ln,rt).

(a) Toon aan dat ,9 unitair is.

(b) Bepaal ,Sn en het karakteristieke polynoom.
(c) Is S ook unitair op C" met het inproduct

(r,y):i**ryr,
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6. Gegeven is de vectorruimte v: span({eÍ,ter,12"r}) met inprodrct, zie opgave 2:
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U,d: J_rr@s@e*2'd,r. e)

Verder is de volgende aÍbeelding van V naar V gegeven;
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(a) Bepaal 7*.
(b) Bepaal de Jordan canonieke vorm van de afbeelding T.
(c) Ten opzichte van welke basis heeft T deze Jordan canonieke vorm?
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