
TMV165/185 Linj�ar algebra M oh TD, vt 05Veko{PM l�asveka 3Lay: 3.1-3.3 Determinanter,Huitfeldt: 5.2 L�osningsnoggrannhet (ej TD)F�or att l�atta upp vekan n�agot v�antar vi med de annonserade avsnitten 2.8 oh 2.9 tillsenare. Dessa t�aks av kapitel 4 som behandlas under veka 4.I kapitel 3.1 introdueras determinanten till en matris. Detta har vi redan studerat i deninledande kursen. I avsnitt 3.2 ges ytterligare r�akneregler. M�alet �ar att du skall kunnatill�ampa satserna, t.ex i beviset av Cramers regel, oh kunna ber�akna determinanten f�oren matris av godtyklig storlek. V�asentligt �ar att aeptera att det �nns en enkel regel somg�aller tv�aradiga matriser, en inte fullt s�a enkel f�or treradiga matriser (Sarrus regel) meningen enkel regel f�or st�orre matriser. Sats 4 �ar ett viktigt till�agg till sats 8 i kapitel 2.Cramers regel i 3.3 ger en formel f�or ber�akning av l�osning till ekvationssystem, en obekanti taget. Beviset �ar v�asentligt d�a det inneh�aller en hel del av id�eerna i 3.1 oh 3.2. D�aremot�ar metoden inte direkt �amnad f�or praktiskt bruk.Metoden f�or matrisinvertering i 3.2 �ar arbetskr�avande oh rekommenderas inte hellerf�orpraktiskt bruk, den �ar huvudsakligen av teoretiskt intresse.Oks�a area oh volymber�akning med determinant �ar repetition fr�an f�orsta kursen. Till�am-ningen i sats 10 �ar v�asentlig vid variabelsubstitution i dubbelintegraler (�aven trippelinte-graler eller med �annu er variabler) som studeras i n�asta kurs.I Huitfeldt 5.2 inf�ors olika normer f�or f�orst vektorer, sedan matriser. Notera att l�angdenav en vektor, som vi tidigare beteknade jxj nu beteknas kxk2.Matrisnormen leder till konditionstalet f�or en matris. Detta anv�ands f�or att beskriva ettekvationssystems k�anslighet f�or st�orningar i form av avrundningsfel eller indatafel.Just nu �ar kapitlet huvudsakligen allm�anbildande men begreppen �aterkommer med st�orretyngd n�asta kurs.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 uppgifter3.1 3, 7, 15, 17 21, 23, 25, 27 373.2 1, 3, 5, 7, 9 11, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 37 27, 32, 39, 433.3 1, 5 13, 19, 21, 23, 27 26, 32


