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MA1202/MA6202 Lineær algebra med anvendelser Side 1 av 2

Alle svar må begrunnes. Husk at du kan bruke resultater fra tidligere deloppgaver,
selv om du ikke har klart å løse dem. Første oppgave er ikke nødvendigvis letteste
oppgave.

Oppgave 1 Vi har datasettet gitt i følgende tabell:

x 1 2 3 5
y 2.1 4.3 4.4 8.1

a) Bruk minste kvadraters metode til å finne en lineær funksjon Y = aX + b
som tilnærmer datasettet best mulig.

b) Bruk minste kvadraters metode til å finne en andregradsfunksjon Y = aX2 +
bX + c som tilnærmer datasettet best mulig.

Oppgave 2 La R[X] være polynomene med reelle koeffisienter. La 〈·, ·〉 :
R[X]× R[X]→ R være gitt ved

〈f(X), g(X)〉 =
∫ 1

−1
f(t)g(t)dt.

a) Vis at 〈·, ·〉 er et indreprodukt på R[X].

b) Regn ut de fire indreproduktene

• 〈1, 1〉
• 〈1, X〉
• 〈1, X2〉
• 〈X, X2〉

c) Bruk Gram-Schmidt til å finne en ortogonal basis for underromet spent ut
av mengden {1, X, X2}.

Vi tenker på R[X] som et indreproduktrom med indreproduktet gitt over. La D
være den sedvanlige derivasjonsoperatoren på indreproduktrommet.

d) Er D selv-adjungert?
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Oppgave 3 Matrisen

M =

1 0.1 0
0 0.8 0
0 0.1 1


er overgangsmatrisen til et system.

a) Finn egenverdiene og egenvektorene til M .
Hvilke av egenvektorene er sannsynlighetsvektorer?

Gitt p0 = (0.5, 0.3, 0.2) kan vi definere en følge av vektorer p0, p1, p2, . . . som
pi = Mpi−1, i = 1, 2, . . . .

b) Finn grensen limi→∞ pi.
Er svaret uavhengig av verdien som ble oppgitt for p0?

Oppgave 4 La F være mengden av alle funksjoner fra [0, 1] til C. Definer
addisjon og skalarmultiplikasjon av funksjoner på vanlig vis, slik at F er et vek-
torrom.

For alle a ∈ [0, 1] definerer vi funksjonen fa : [0, 1] → C til å være fa(a) = a og
fa(x) = 0 når x 6= a. La S være funksjonsmengden {fa | a ∈ [0, 1]}.

a) Forklar hvorfor S ikke er lineært uavhengig. Finn en a ∈ [0, 1] slik at S \{fa}
er lineært uavhengig.

b) Er S \ {fa} som du fant i forrige oppgave en basis for F?


