
TMV165/185 Linj�ar algebra M oh TD, vt 05Veko{PM l�asveka 2Kapitel 2.1-2.5 MatrisalgebraI kapitel 1 studerade vi f�orst linj�ara ekvationssystem oh inf�orde d�a tv�a matriser. Delssystemets koeÆientmatris, dels den utvidgade matrisen, systemets totalmatris, d�ar oks�ah�ogerleden inkluderas. KoeÆientmatrisen kan oks�a uppfattas som matrisen till en linj�aravbildning. Det �ar detta syns�att som ligger till grund f�or behovet av andra r�akneoopera-tioner �an multiplikationen Ax. Matrisaddition, A + B, motsvarar d�a addition av linj�araavbildningar T : Rn �! Rm oh S : Rn �! Rm . Multiplikation av en matris med enskal�ar, A, motsvarar avbildningen T : Rn �! Rm . Matrismultiplikation AB motsvarasammans�attning av avbildningar. Matrisinvers motsvarar inversen till avbildningen.I 2.1 de�nieras operationerna, r�aknelagar formuleras oh h�arleds. Du skall beh�arska b�adede�nitionen av matrismultiplikation oh rad-kolonn regeln f�or ber�akning av produkten.Matristransponering kan inte motiveras enkelt med en operation p�a en avbildning men �arav vikt trots det. Om u oh v �ar vektorer i Rn �ar uTv skal�arprodukten av vektorerna.Den transponerade matrisen anv�ands bl.a. i minstakvadrat-metoden. M�alet i 2.1 �ar attkunna hantera de olika operationerna, veta vilka lagar som g�aller oh kunna bevisa attA(BC) = (AB)C. Viktigt att veta �ar oks�a vad som inte g�aller. Matrismultiplikationen�ar inte kommutativ. Annulleringslagen g�aller inte, man kan allts�a inte "f�orkorta": AB =AC ; B = C. Se vidare varningstexten p�a sid 114 oh motsvarande p�a sid 115..I 2.2 de�nieras begreppet inverterbar matris. M�alet �ar h�ar att du skall kunna ber�aknainversen till en matris med hj�alp av sats 4 i fallet 2� 2-matris oh med metoden i exempel7 i fallet n� n-matris med n > 2. Du skall oks�a kunna ge en av de tv�a f�orklaringarna tillatt metoden ger den �onskade matrisen.Sats 8 i avsnitt 2.3 �ar myket viktig d�a den kopplar samman de olika s�atten att t�anka omekvationssystem, vektorekvationer oh matrisekvationer som studerades i kapitel 1 medbegreppet inverterbar matris. G�a igenom satsens bevis ordentligt, det ger en bra repetitionav myket av det du l�art hittills.I 2.4 unders�oks hur matrisoperationerna fungerar om matriserna �ar uppbyggda av mindredelmatriser, blok.. Detta �ar relativt vanligt i till�ampningar oh kan enkelt hanteras i t.ex.Matlab. Viktigt �ar att om tv�a matriser har blokindelnin som g�or operationerna m�ojlig s�akan addition oh multiplikation ber�aknas som om bloken vore skal�arer. Bloken adderaseller multiplieras sedan "som vanligt".LU-faktoriseringen i avsnitt 2.5 handlar om att lagra operationerna som leder till trapp-stegsformen av ett ekvationssystems koeÆientmatris. Matrisen L inneh�aller operationerna,U �ar trappstegsformen.Exempel 2 illustrerar utm�arkt hur det g�ar till att skapa L i ett en-kelt fall. Det �ar en god id�e att g�a tillbaka till sid 122 oh l�asa det mer detaljerade avsnittetom element�ara matrise.



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 uppgifter2.1 PP, 1, 3, 5, 7 9 15, 16, 21, 22, 23, 242.2 PP, 1, 5, 7, 31, 32, 35 9, 10, 12, 13, 17, 21, 232.3 PP, 1, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 232.4 PP, 1, 5 9 132.5 PP, 1, 7, 9 21


