
TMV165/185 Linj�ar algebra M oh TD, vt 05Veko{PM l�asveka 5P�a grund av att onsdagsf�orel�asningen veka 4 "f�orsvann"kan vi r�akna med en viss f�orskjut-ning. P�a m�andagsf�orel�asningen kommer kapitel 4.4 - 4.6 att behandlas, eventuellt beh�ovsen del av tisdagsf�orel�asningen oks�a. Det �ar inte s�akert att kapitel 5 hinner behandlas i sinhelhet under tisdags- oh onsdagsf�orel�asningarna. M�andag l�asveka 6 kommer att �agnas�at�aterblik p�a kapitel 4 oh det som ev. �ar kvar av kapitel 5. Summeringen av kapitel 5 oh6 kommer veka 7.Under veka 5 pr�ovar vi med f�arre �ovningsgrupper, n�arvaron har varit alltf�or l�ag f�or attmotivera fem M-grupper. Vi anv�ander salarna ML2-5 f�or M. TD p�averkas inte av detta.Lay: 4.7 Basbyte i vektorrum,5.1-5.4, 5.7 Egenv�arden oh egenvektorerI avsnitt 4.4 inf�ordes koordinatvektorn [x℄B f�or en vektor x relativt en bas B. M�alet i 4.7 �aratt beskriva sambandet mellan en vektors koordinatvektorer relativt tv�a olika baser B ohC. Sats 15 s�ager allt. Betekningarna �ar lite jobbiga men samtidigt logiska. Basbytesma-trisen P som konverterar B-koordinater till C-koordinater beteknas C P B, logiskt d�a attpilen g�ar fr�an B till C. Riktningen, fr�an h�oger till v�anster, motiveras om vi ser p�a upprepadekoordinatbyten, f�orst fr�an B till C sedan fr�an C till D. det sammansatta koordinatbytetfr�an B till D ges av matrisprodukten Q � P = DQ C � C P B.En sv�arighet �ar att varje matris kan ha era tolkningar. I avsnitt 5.4 inf�ors begreppetavbildningsmatris f�or godtyklig linj�ar avbildning V ! W . Avbildningsmatrisen A �overf�orkoordinaterna f�or en vektor x i en viss bas f�or V till koordinaterna f�or en annan vektorT (x) i en bas f�or W , A[x℄B = [T (x)℄C. Basbytesmatrisen opererar p�a olika koordinater f�oren oh samma vektor, P [x℄B = [x℄C. Den v�ansterriktade pilen i C P B kan tj�ana till att f�aoss att tolka matrisen r�att.Begreppen egenvektor oh egenv�arde som introdueras i 5.1 �ar entrala, s�av�al i matematiksom i m�anga till�amningar. I m�anga problem, matematiska eller till�ampade, �ar det v�asentligtatt best�amma en bas f�or Rn best�aende av egenvektorer till en matris A. Det f�orsta steget�ar d�a att l�osa matrisens karakteristiska ekvation som n�amns i 5.2. Sedan kan man oftast�odja sig p�a Sats 6 f�or att best�amma den �onskade basen. En viktig till�ampning av dettages f�orst i 5.3, diagonalisering av matriser oh senare d�a diagonaliseringen utnyttjas i olikatill�ampningar. Vi kommer h�ar att behandla avbildningsmatriser f�or linj�ara avbildningar5.4, system av linj�ara di�erentialekvationer i 5.7 oh kvadratiska former i kapitel 7.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 uppgifter4.7 PP, 1, 3, 5, 7, 10 13, 17, 19 11, 155.1 PP, 1, 3, 5, 6, 7, 9 13, 15, 17, 19, 39 21, 25, 27, 295.2 PP, 1, 5, 9, 13 17, 18, 27, 30 20, 21, 245.3 PP, 1, 3, 5, 7 11, 15, 17, 33 21, 23, 275.4 PP, 1, 3, 5 6, 9, 11, 15, 31, 32 215.7 1, 3, 5, 6 7, 15, 19OBS! Du kan i 5.7 bortse fr�an fr�agor som ber�or huruvida origo �ar s�anka, k�alla eller sadel-punkt.


