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Repetition 

Linjära ekvationssystem
– som matrisekvation
– totalmatris
– elementära radoperationer

– Gausselimination
– Bakåtsubstitution
– Pivotelement
– Existens och entydighet av lösning.

Idag : matriser som avbildningar

Animering gjord i Matlab

Matrismultiplikation
En m×n-matris multipliceras med vektor enligt …

m×n · n×1=m×1 

En n×n-matris kallas kvadratisk.

dvs om A är en m×n-matris och Ax=y måste x∈Rn och y∈Rm. 

När vi ändå håller på
– mer matrismultiplikation

Kan betraktas från tre håll:
1. A multipliceras kolonnvis på B, dvs

m×n · n×l=m×l 

2. B multipliceras radvis på A, dvs

3. På plats ij har vi 
skalärprodukt mellan 
rad i ur A och kolonn j 

ur B
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m×n-matris som funktion Rn
→ Rm

Minns att varje punkt i X Rn motsvarar en 
ortsvektor OX=x, där O är origo. 

Låta en m×n-matris A operera på
ortsvektorn genom multiplikation

Ax=y
y blir en vektor i Rm vilket, betraktat som 

ortsvektor, ger en punkt Y i Rm.
Mao, A ger en funktion 

y=FA(x)=Ax, FA: Rn
→ Rm .

Exempel : 2×2-matris som funktion R2
→ R2

Ex 1.

… ökar med 2 i x-led och med 3 i y-led.

Ex 2.

… speglar i y-axeln.

Ex 3.

… roterar ett kvarts varv. 

Ex 4.

… projicerar på x-axeln.

Exempel : 3×2-matris som funktion R2
→ R3

Ex 5.

… värdemängden är planet 

Ex 6.

… värdemängden är linjen

Bevarar egenskaper

• En viktig egenskap hos dessa funktioner är att 
de bevarar objekt vi studerar, t ex 

– Linjer avbildas på linjer 
– Plan på plan
– Parallellogram på parallellogram
– Trianglar på trianglar.

Hur ser man det? 

Dock inte 
alltid 

surjektivt

Konsekvens av linearitet

Matriser avbildar linjer på linjer

Pss

Matriser avbildar plan på plan

Speciellt om vi begränsar s och t får vi samma för parallellogram 
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Linjära avbildningar - allmänt

En avbildning (funktion, tranformation) 
F(x): D→M sägs vara linjär om 

Exempel på andra linjära avbildningar: 

• D(f), dvs derivering.

• ∫Lf(x)dx, dvs integrering 

Linjära avbildningar - matriser
För matrismultiplikation gäller att:

Obs: säger slarvigt ”funktionen A” då man borde säga 
”funktionen FA given av A”.

Detta medför att om FA(x)=Ax

Ser att linjärkombination av vektorer går på
linjärkombination av vektorer.

Hur genomskådar man effekten 
av en linjär avbildning?

Lineariteten ger:
Räcker veta vad avbildningen gör med

basvektorerna ek för att veta vad den gör 
med varje vektor, ty om Aek=vk får man

Betrakta exempel 1-4 igen.

Nul A och Im A

Minns att
Nul A = {x ; Ax=0}

Alla lösningar till Ax=0.
Alla punkter som avbildas på 0.

Definierar nu också
Im A = {y ; y=Ax för något x} 

Värdemängden/bilden av funktionen FA.

Exempel på Nul A och Im A

Vad blir dim(Nul A) + dim(Im A)?

Ex 9.

Ex 8.

Ex 7.

Im ANul AA

{0} R2

R2 {0}

{(x,y); x+2y=0}

{(x,y); 3x-y=0}

Hur bestämmer man matris som 
har en given effekt?

Åter igen, räcker veta vad den gör med 
basvektorer!

Antag att för basvektorer ek vet vi att  Aek=vk.
Då vår vi sambanden

Ae1=v1, … , Aen=vn

Får ekvationssystem med mn obekanta och 
mn ekvationer.
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Avslutningsvis : Matrisen som 
inte flyttar på någon punkt i Rn.

På tavlan …
Identitets 
matrisen


