
TMV165/185 Linj�ar algebra M oh TD, vt 05Veko{PM l�asveka 1Allm�ant om kursenL�at mig f�ors,t utg�aende fr�an kursens syfte oh m�al, ge n�agra allm�anna r�ad oh kommenta-rer.Kursens syfte �ar att, tillsammans med �ovriga matematikkurser, ge en matematisk allm�an-bildning som �ar s�a anv�andbar som m�ojligt i fortsatta studier oh teknisk yrkesverksamhet.Kursen skall p�a ett logiskt oh sammanh�angande s�att ge de kunskaper i linj�ar algebra som�ar n�odv�andiga f�or �ovriga kurser inom M resp. TD-programmet. Studenterna skall eftergenomg�angen kurs - kunna redog�ora f�or inneb�orden hos den linj�ara algebrans grundl�ag-ganmde begrepp - ha f�att f�orst�aelse f�or oh kunna redog�ora f�or sambanden mellan de olikabegreppen. - kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk probleml�osning. -kunna utnyttja programspr�aket MATLAB f�or probleml�osning.Som du ser ligger tonvikten p�a begreppen oh sambanden mellan dessa. En stor del av�ovningsuppgifterna i l�aroboken �ar av teoretisk natur just i avsikt att tydligg�ora begreppen,deras egenskaper oh vilka slutsatser man kan dra av dessa. Kalkylerna i de r�aknem�assigauppgifterna �ar i allm�anhet relativt enkla oh inte s�a omfattande. Det �nns en del merkomplexa uppgifter som med f�ordel kan l�osas med hj�alp av t.ex. Matlab.De f�oreslagna �ovningsuppgifterna �ar organiserade p�a ett s�att som ansluter till kursens m�al.F�orst f�oresl�as ett antal instuderingsuppgifter. Dessa inkluderar alltid det som i boken kallaspratie problems (kallades test�ovningar i analysboken). Genom att l�osa dem f�ar du en kon-troll av att du f�orst�att det mest grundl�aggande. D�arefter f�oljer ett antal tr�aningsuppgifterd�ar du g�ar lite djupare in p�a begreppen. Den tredje gruppen uppgifter �ar av teoretisk naturd�ar du verkligen f�ar t�anka igenom vad de olika begreppen har f�or egenskaper oh hur deh�anger ihop med varandra.Visserligen omfattar de rena teorifr�agorna "bara" 20 � 25% av tentan men kunskapen duf�ar d�a du arbetar med dessa fr�agor �ar ofta avg�orande d�a du l�oser andra problem. Det �ard�arf�or ytterst oklokt att prioritera bort dessa uppgifter.Ut�over dessa uppgifter f�oresl�as ibland grupp�ovningar som l�ampar sig f�or diskussion i grup-per om fyra studenter oh d�ar Matlab �ar ett utm�arkt hj�alpmedel f�or kalkylerna. Dessauppgifter �ar en bra tr�aning f�or den del av tentamen som ber�or Matlab oh f�or framtidatill�ampning av Matlab.�Annu ett r�ad: L�as f�orfattarens f�orord oh "A note to student det inneh�aller praktiskinformation, det �okar din f�orf�orst�aelse oh kan spara myket tid.Slutligen: Med Veka menas h�ar temaveka som �ar den tid vi �agnar undervisningen �at ettvisst omr�ade. "Veka 1" inleds m�andag l�asveka 1 oh slutar m�andag l�asveka 2, "veka 2"inleds tisdag l�asveka 2 oh slutar m�andag l�asveka 3, motsvarande g�aller vekorna 3-7.



F�orel�asningarna p�a m�andagar �ar t�ankta att vara summerande oh ibland f�ordjupande.D�a b�or du ha arbetat s�a myket med vekans sto� att du vet vad du tyker �ar sv�art attf�orst�a s�a att du kan st�alla r�att fr�agor. Det �ar viktigt att du aldrig halkar totalt efter, d�ablir undervisningen oftast obegriplig. F�ar du tidsn�od, l�as iallafall igenom texten oh g�or�atminstone instuderingsuppgifterna.Kapitel 1 Linj�ara ekvationer i linj�ar algebraKapitlet inneh�aller till viss del om s�adant som ing�ar i f�orsta kursen, inledande matematik.Detta g�aller framf�orallt avsnitten 1.1, 1.2 oh 1.5. I �ovrigt handlar det om att f�ordjupasynen p�a linj�ara ekvationssystem.Tidigare har du sett att en linj�ar ekvation med tre obekanta kan uppfattas som ekva-tionen f�or ett plan. L�osningen till ett ekvationssystem med tre obekanta kan d�armed sessom sk�arningen mellan plan Skriver vi ekvationssystemet med utvidgad koeÆientmatris(totalmatris) �ar det allts�a raderna i denna matris vi har i fokus d�a vi t�anker p�a detta s�att.I avsnitt 1.3 har vi ist�allet totalmatrisens kolonner i fokus oh ser l�osningen som ettsamband mellan dessa kolonnvektorer. Detta syns�att �ar entralt i en del till�ampningar,inom h�allfasthetsl�ara t.ex. Viktiga begrepp �ar linj�ar kombination oh linj�art h�olje.I avsnitt 1.4 inf�ors matrisbetekningen Ax = b f�or ekvationssystem. H�ar har vi fortfarandekolonnvektorerna i fokus men koeÆientmatrisen A ger oss m�ojlighet att enkelt tala omalla kolonnerna samtidigt. Satserna 3 oh 4 �ar entrala.Avsnitt 1.5 �ar som sagt repetition. I avsnitt 1.6 till�ampas ekvationssystem p�a tre omr�adenvi inte tidigare behandlat det viktiga h�ar �ar att se hur man kan systematisera resonemanggenom att arbeta med vektorer oh matriser ist�allet f�or enskilda termer. Se t.ex hur enkemisk molekyl kan beskrivas med en vektor oh att kemisk j�amvikt d�arf�or kan teknasmed en vektorekvation.I avsnitt 1.7 behandlas tv�a begrepp linj�art beroende oh linj�art oberoende oh deras sam-band med l�osningar till ekvationssystem. H�ar �ar det oks�a koeÆientmatrisens kolonnvek-torer som �ar i fokus. De tv�a begreppen �ar myket viktiga f�or forts�attningen av kursen Trevektorer i rummet �ar linj�art beroende om de ligger i ett plan, annars �ar de linj�art oberoen-de. Fler �an tre vektorer i rummet �ar alltid linj�art beroende, det �nns ett linj�art sambandmellan dem. dessa tankar utveklas i satserna 7, 8 oh 9.I 1.8 oh 1.9 behandlas linj�ara avbildningar. Detta �ar en utvidgning av en id�e du m�ottganska tidigt i skolan. Om du har en ekvation som x2+3x = 5 kan du dels se den bara somen ekvation, du vill veta vad x �ar, det �ar allt. Men du kan oks�a se uttryket x2 + 3x somett funktionsuttryk. Du har en funktion f(x) = x2 + 3x oh vill veta f�or vilket v�arde p�ax som f(x) = 5. Samma ekvation men ett annat s�att att t�anka om den, Du kan st�alla heltnya fr�agor om ekvationen. P�a samma s�att �ar T (x) = Ax en funktion oh vi kan unders�okadenna funktions egenskaper. Vad har den f�or de�nitionsm�angd oh v�ardem�angd? Vilka xavbildas p�a ett visst y? Hur h�anger funktionens egenskaper samman med matrisen? Dessaavsnitt l�agger grunden f�or resonemang oh tankar som�aterkommer genom hela kursen.



Rekommenderade uppgifter(PP �ar f�orkortning av Pratie problems. H�ar menas att du b�or inleda med att g�ora alladessa. Du hittar dem direkt f�ore �ovningarna till respektive avsnitt.)Avsnitt Instuderingsuppgifter Tr�aningsuppgifter Teoretiska uppgifter1.1 rep 7, 19-22, 25, 33, 34 23, 241.2 rep 19, 20, 33, 34 21 - 321.3 PP, 1-3, 7, 9, 11, 13 17, 21 23, 24, 251.4 PP, 1, 3, 7, 9 16, 37 17, 19, 23, 24, 29, 31, 331.5 rep 5, 15, 21 23, 24, 26, 29, 371.6 Grupp�ovningar: 3, 7, 131.7 PP, 1, 5 9 21 - 28, 30, 33 - 381.8 PP, 3, 5, 9, 11 19, 39 21, 22, 25, 31, 331.9 PP, 1, 4, 5, 17, 19, 25, 27 7, 11, 37 23, 24, 31, 32, 35


