
LINJÄR ALGEBRA OCH DIFFERENTIALEKVATIONER, M0031M
VT-19

Denna kurs inneh̊aller fyra olika delar: komplexa tal, linjär algebra, differentialekva-
tioner och en laboration i Matlab. Vi börjar med en introduktion till de komplexa
talen. Det handlar om hur man räknar och löser ekvationer med komplexa tal. Linjär
algebran är en fortsättning av linjär algebran fr̊an M0030M. Kursen avslutas med dif-
ferentialekvationer. Där skall vi huvudsakligen lära oss att lösa första ordningens dif-
ferentialekvationer och linjära differentialekvationer av ordning tv̊a och högre. Kursen
inneh̊aller ocks̊a en kort introduktion till datorverktyget Matlab med en tillhörande
laboration.

Kursen ges i form av 38 föreläsningar vars inneh̊all är preciserat nedan. Efter varje
föreläsning förväntas man arbeta, i flera timmar, med materialet: läsa i boken och i
föreläsningsanteckningarna samt lösa samtliga tillhörande uppgifter. Det är av yttersta
vikt att man lägger ner mycket tid p̊a uppgiftslösning.

Det ges en föreläsning om Matlab därefter f̊ar man arbeta med den tillhörande
laborationen själv. Läs igenom laborationen, den återfinns i kursrummet, i samband
med föreläsningen. Alla instruktioner st̊ar där. Matlab finns installerat p̊a LTU:s
datorer men kan ocks̊a installeras p̊a en egen dator, för instruktioner klicka p̊a länken:

Instruktioner för nedladdning av Matlab

Examination. För godkänd kurs krävs en godkänd Matlab-laboration och godkänt
p̊a den avslutande skriftliga tentamen.
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https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/IT-support-student/Dina-dokument-och-programvaror/MATLAB-1.152572
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Litteratur.
• D.C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, femte upplagan 2015 (hädanefter

kallad L)
• A. Dunkels m.fl., Derivator, integraler och s̊ant. . ., andra upplagan 2000 (hädanefter

kallad D)
• A. Gilat, Matlab: an introduction with applications (hädanefter kallad G)
• N. Euler, A First Course in Ordinary Differential Equations 2015 (hädanefter

kallad E)
Den sistnämnda boken finns gratis tillgänglig p̊a ”bookboon.com”. För nedladdning följ
länken:

A First Course in Ordinary Differential Equations
Man registrerar sig med sin e-post adress och kan sedan ladda hem boken. Boken

kan ocks̊a ses som alternativ litteratur för hela differentialekvationsavsnittet. Den kan
ocks̊a användas för bredvidläsning speciellt finns ett appendix med flera lösta exempel.

Diagnostiska test. Till vardera tredjedel av kursen hör ett diagnostiskt test. Tanken
är att de skall se ut och vara p̊a en sv̊arighetsgrad som en tentamen p̊a respektive del.
Prova lösa dessa under tentamensliknade förh̊allanden för att ser var du st̊ar. Lösningar
kommer att läggas ut i kursrummet. Observera att det delas inte ut n̊agra bonuspoäng
eller dylikt utan de diagnostiska testen är till för repetition och för att markera var
niv̊an för tentamen ligger.

N̊agra lösningar. I kursrummet finns en katalog inneh̊allande lösningar till n̊agra av
övningsuppgifterna fr̊an Derivator, integraler och s̊ant. . .

Videor. I kursrummet finns en katalog med videoklipp. Dessa är indelade i åtta grup-
per om cirka tre klipp vardera. Uppgifterna är grundläggande och viktiga typiska upp-
gifter fr̊an de senaste föreläsningarna. P̊a s̊a sätt kan de ses som en kortfattad samman-
fattning av respektive avsnitt. Följ länken ”Planering” i Canvas för mer information.

Quizar. I kursrummet finns det sju quizar. Dessa handlar om att man ska öva be-
greppen. De flesta fr̊agorna bör man kunna svara p̊a inom en halv minut men i n̊agra
f̊a fall kräver de mer eftertanke. Quizarna är ingen del av examinationen utan endast
för övning. För information mer information se kursrummet. Följ länken ”Planering” i
Canvas för mer information.

Duggor. Denna kursomg̊ang kommer vi ha fem duggor. Godkända duggor ger sänkt
gräns för godkänt p̊a ordinarie tentamen, i mars, och omtentamen i maj. För mer
information se kursrummet.

http://bookboon.com/se/a-first-course-in-ordinary-differential-equations-ebook
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Plan för föreläsningarna

Komplexa tal och algebraiska ekvationer.
1. Komplexa tal - definition och räkning, D:9.1-9.2

Uppgifter: 9.11.1: 9.1-9.4,9.6,9.7,9.11,9.12,9.13
2. Polär form, de Moivres formel och andrgradsekvationer, D:9.3-9.5

Uppgifter: 9.11.2: 9.16-9.18,9.20,9.21; 9.11.3: 9.25,9.26,9.29
3. Andragradsekvationer och allmänt om algebraiska ekvationer, D:9.5-9.6

Uppgifter: 9.11.3: 9.30; 9.11.4: 9.32-9.38
4. Den binomiska ekvationen och den komplexa exponentialfunktionen, D:9.7-9.8

Uppgifter: 9.11.4: 9.39,9.41,9.44-9.46,9.50
5. Exempellösning fr̊an 9.1-9.8

Matlab.
6. En kort introduktion till MATLAB

Vektorrum och baser.
7. Vektorrum och underrum, L:4.1

Uppgifter: 4.1: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21
8. Nollrum, kolonnrum och linjära avbildningar, L:4.2

Uppgifter: 4.2: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,31,33
9. Linjärt oberoende och baser, L:4.3

Uppgifter: 4.3: 1,3,5,9,11,13,15,19,31,33
10. Koordinatsystem, L:4.4

Uppgifter: 4.4: 1,3,5,7,9,11,13,15,21,27,29,31
11. Dimension och rang, L:4.5,4.6

Uppgifter: 4.5: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23
12. Rang och basbyte, L:4.6,4.7

Uppgifter: 4.6: 1,3,5,7,11,13,15,25; 4.7: 1,3,5,7,13

Diagnostiskt test.
13. Diagnostiskt test 1

Egenvärden, egenvektorer och avbildningsmatris.
14. Egenvärden och egenvektorer, L:5.1,5.2

Uppgifter: 5.1: 1,3,5,7,9,13,17,19,23,25,31
15. Diagonalisering L:5.2,5.3

Uppgifter: 5.2: 1,3,5,7,9,11,13,15
16. Diagonalisering L:5.3

Uppgifter: 5.3: 1,5,7,9,11,13,19,23
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17. Avbildningsmatris, L:5.4
Uppgifter: 5.4: 1,3,5,7,9,11,13,15,23

Ortogonalitet.
18. Skalärprodukt och ortogonala mängder, L:6.1,6.2

Uppgifter: 6.1: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,23,27,29,31
19. Ortogonala mängder och ortogonal projektion, L:6.2,6.3

Uppgifter: 6.2: 1,5,7,9,11,15,17,19,21
20. Ortogonal projektion och Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess, L:6.3,6.4

Uppgifter: 6.3: 1,3,7,9,11,13,15,17; 6.4: 3,5,7,9,11
21. Minsta kvadratmetoden och allmänna skalärproduktsrum, L:6.5-6.7

Uppgifter: 6.5: 3,5,7,9,13,25; 6.6: 1,3,7,9
22. Allmänna skalärproduktsrum, L:6.7

Uppgifter: 6.7: 1,3,5,9,21,23,25

Ortogonal diagonalisering och kvadratiska former.
23. Diagonalisering av symmetriska matriser, kvadratiska former, L:7.1,7.2

Uppgifter: 7.1: 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23
24. Kvadratiska former, L:7.2,7.3

Uppgifter: 7.2: 1,3,5,7,9,11,13; 7.3: 1,7,9,11

Diagnostiskt test.
25. Diagnostiskt test 2

Differentialekvationer; ordning ett.
26. Inledning differentialekvationer, D:10.1-10.4

Uppgifter: 10.14.1: 10.1,10.2,10.3,10.5,10.6,10.8; 10.14.3: 10.15,10.16
27. Linjära differentialekvationer, första ordningens linjära differentialekvationer, D:10.5-

10.6
Uppgifter: 10.14.3: 10.19a-d,10.20,10.22,10.23

28. Linjära och separabla första ordningens differentialekvationer, D:10.6,10.7
Uppgifter: 10.14.4: 10.28,10.29abc,10.30,10.31

29. Linjäriserbara differentialekvationer av ordning ett, E: 2.4
Uppgifter: 2.4.4: 2abc,4ab,5a

Andra ordningens differentialekvationer.
30. Linjär homogena differentialekvationer av ordning tv̊a, D:10.8

Uppgifter: 10.14.5: 10.40,10.41,10.43,10.44
31. Linjära inhomogena differentialekvationer av ordning tv̊a, D:10.9

Uppgifter: 10.46abd
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32. Linjära inhomogena differentialekvationer av ordning tv̊a, D10.9
Uppgifter: 10.46cef,10.47

Euler- och högre ordningens differentialekvationer.
33. Variation av konstanterna och Wronskianen, D:10.10, E:1.1, E:3.3.1

Uppgifter: 1abce (E); 1acg (E)
34. Eulers differentialekvation, D:10.11

Uppgifter: 10.14.5: 10.50,10.51,10.52,10.53,10.54
35. Linjära differentialekvationer av högre ordning, D:10.13

Uppgifter: 10.14.7: 10.60-10.63, 10.14.8: 10.65-10.69,10.72,10.74,10.76,10.81,10.84-
10.88,10.91

Diagnostiskt test.
36. Diagnostiskt test 3

Repetition.
37. Repetition
38. Repetition
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