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Plaats: SC
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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag niet gebruikt worden.

1. Beschouw de vectomrimte \y' :- span{e-,, Íe-,} als deelruimte van 9(lR; IR.). Op deze
deelruimte definiëren we de afbeelding

(AÍ)(t):f(t+D (1)

dus een verschuivingsoperator.

(a) Toon aan dat A een lineaire afbeelding is van V naar V.

(b) Bepaal de matrix As5 van de afbeelding, waarbij ,S : {e-2r, te-2ry eenbasis is van V.
(c) Bepaal alle eigenwaarden en eigenvectoren van ,4. Schrijf de eigenvectoren als ele-

menten van V.

2. Beschouw de ruimte gz(ïO,11; R) van polynomen van graad hooguit 2. Verder definiëren
we

W: { f e 92(10, tl; R) l./(t)(0) :7{z)1011.

(a) Toon aan dat W een deelruimte isvan 92([0, l]; iR).

(b) Bepaal een basis van W.

Op 9z(Í0,11; IR) nemen we her inproduct (Í, gl : li Í@s@ ar.

(c) Bepaal een orthonormale basis van W.

(d) Bepaal de beste benadering in W van Í(t) : t.



3. Geef de definitie vanmaximaal orthonarmaal stelsel
(Engels: complete orthonormal set / basis).

4. Beschouw de ruimte X van periodieke continue functies van IR naar lR. met periode T : l.
Zijverderdelineaireafbeelding"4:X+Xgedefinieerdals("4/)(t):f(t+l/2).OpX
nemen we het inproduct

7t
lf, sl : / (r + t)Í(t)1f) dt.

Jo

(a) Laat zien dat dit inderdaad een inproduct is op X.

(b) Toon aan dat ll"4ll < oo t.o.v. dit inproduct.

(c) Bepaal de geadjungeerde "4' t.o.v. dit inproduct.

(d) Bepaal de eigenwaarden van 
"4.

5. Beschouw de ruimte

/l(N;C);: {;: (xL,*2,x2,...) l-q e CVk e Nen Ë,*, < m}.
k-l

Toon aan dat

6r-

ll,rll ::t#
k=l

een norm is op deze ruimte.

6. Bewijs of geef een tegenvoorbeeld voor de volgende bewering:

Gegeven is een basis {a1, ...,Drl van een eindig-dimensionale vectomrimte.
Dan heeft elke x uit die vectomrimte een unieke coördinatenvector met betrek-
king tot die basis?

oPgave: a 3 4 5 6

punten: 7+6+5 6+7+7+6 6 6+7+8+5 7 6

Het totaal aantal punten is 90. Het tentamencijfer is I * p/l0met phetbehaalde aantal punten.


