
TMV165/185 Linj�ar algebra M oh TD, vt 05Veko{PM l�asveka 7Lay: 7.1-7.2 Reella symmetriska matriser oh kvadratiska former.I kapitel 7.1 studeras diagonalisering av reella symmetriska matriser, allts�a matriser somuppfyller att AT = A. I avsnittet ges tv�a myket viktiga satser.Sats 2 som s�ager att dereella symmetriska matriserna, oh inga andra, alltid kan diagonaliseras med en ortogonalmatris. V�aldigt m�anga till�ampningar leder till symmetriska matriser s�a satsen �ar myketanv�andbar. Spektralsatsen, sats 3, beskriver situationen mer i detalj oh ger hj�alp vidprobleml�osning. Bevisen av satserna i kapitlet ryms inte i kursen, vi f�ar aeptera dem somsanningar. Det �ar ingen v�asentlig skillnad p�a diagonalisering av symmetriska matriser ohosymmetriska ut�over att man nu v�aljer en ortonormerad bas av egenvektorer.I avsnitt 7.2 studeras kvadratiska former. Enklaste exemplen �ar Q(x1; x2) = x21 + x22 ellergenerellare Q(x1; x2) = ax21 + bx22. Ekvatione Q(x1; x2) = 1 betyder geometriskt en ellips,irkel om a = b. Genom diagonalisering kan allm�annare kvadratiska former oh motsva-rande ekvationer analyseras. Kvadratiska former kan alltid ges av en symmetrisk matrissom enligt 7.1 �ar diagonaliserbar. Sats 4 knyter samman id�en om diagonalisering med id�enom basbyte oh man ser att i l�amplig bas har alla kvadratiska former ett l�attanalyserbartutseende.Sats 5 oh begreppen som behandlas d�ar �ar av stort intresse vid behandling av max/min-problem i ervariabelanalys (n�asta kurs). I f�orra kursen s�ag du att "alla" funktioner kanbeskrivas av taylorpolynom som approximerar funktionen i n�arheten av en punkt. Utse-endet p�a polynomet talar om huruvida funktionen har extremv�arde i punkten oh i s�a falvilken typ av extrempunkt. Framf�orallt kan man anv�anda andraderivatan f�or att se typenav extrempunkt.Motsvarande g�aller f�or funktioner av era variabler. Taylorplynomet �ar oks�a ett polynommed era variabler, termen som h�or till andraderivatan motsvarar en kvadratisk form varsegenskaper avg�or om funktionen har extremv�arde eller ej. Det �ar detta som utreds i sats5.M�alet i kapitlet �ar huvudsakligen att du skall kunna anv�anda diagonalisering f�or att klas-si�era andragradskurvor oh kvadratiska former.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 uppgifter7.1 PP, 1, 2, 4 - 6, 7, 9 15, 17, 24, 37 26, 28, 297.2 PP, 1, 3, 5 9, 15, 19 22, 27


