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Figur 1: Antall meldte covid-19 tilfeller.

Oppgave 1

Anta at f1, . . . , fn er funksjoner slik at fi(xi) = 1 og fi(xj) = 0 når i 6= j hvor
x1 < x2 < · · · < xn.

a) Er {f1, . . . , fn} lineært uavhengig?

La f1, . . . , fn være polynom av grad mindre enn n som oppfyller antagelsen.

b) Hvilke polynom kan skrives som c1f1 + · · ·+ cnfn?

Figur 1 viser antall meldte covid-19 tilfeller i Norge frem til mandag 3.mai 2021.
La g(x) gi antall registrerte smittede på dato x. Antall registrerte den 3.mai var
g(3.mai 2021) = 97. Anta at du fra registrerte covid-19 tilfeller har beregnet ai =
f(xi) = ln(g(xi) + 0.1) for utvalgte datoer x1, . . . , x10 tilsvarende observasjoner på
mandager.

c) Hvordan finnes et polynom p slik at ai = p(xi) for alle x1, . . . , x10?

d) Hvordan kan projeksjonsteoremet og en adjungert matrise brukes til å finne
et tredjegradspolynom q som approksimerer f?

e) Vil du bruke p eller q til å predikere daglige antall meldte covid-19 tilfeller
på de neste mandagene i mai?
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I oppgave 2 er

Dx(t) = x′(t) = lim
δ→0

x(t+ δ)− x(t)
δ

og V er mengden av alle funksjoner x : R→ C slik at Dnx eksisterer for alle
n ∈ N. Her er N, R og C henholdsvis mengden av de naturlige tall, de relle tall og
de komplekse tall med de vanlig regneoperasjonene.

Oppgave 2

La p(z) = (z − i)(z + i)(z + 5), A = p(D), og b ∈ V .

a) Er

Ax = b (1)

en tredje ordens differensialligning for x ∈ V ?

b) Finn dimensjonen til nullrommet til A.

c) Har ligning (1) alltid en løsning?

I oppgave 3 må du bruke de foregående oppgavene som eksempel.

Oppgave 3

a) Har en vektor alltid en lengde?

b) Har en operator A alltid en adjungert operator A∗?


