
MAT1120 H21
Obligatorisk oppgavesett nr. 2 (av 2)

Innleveringsfrist

Torsdag 28. oktober 2021, klokken 14:30 i Canvas (canvas.uio.no).

Instruksjoner

Du velger selv om du skriver besvarelsen for hånd og scanner den, eller om
du skriver den direkte inn på datamaskin (for eksempel ved bruk av LATEX).
Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. Scannede ark må være godt lesbare.
Det forventes at man har en klar og ryddig besvarelse med tydelige begrunnelser.
Husk å inkludere alle relevante plott og figurer.

Oppgavesettet består av til sammen seks oppgaver. For å få din besvarelse
godkjent må du gjøre seriøse forsøk på alle oppgavene, og minst 60% av dem
må være tilfredsstillende besvart.

I oppgavene der du blir bedt om å programmere må du legge ved programkoden
og levere den sammen med resten av besvarelsen. Det er viktig at du også
leverer et kjøreeksempel slik du er bedt om, for at det skal være mulig
å se hvilket resultat programmet gir. En besvarelse som viser mangelfulle
programmeringsferdigheter kan bli underkjent selv om den tilfredsstiller de
andre kriteriene. Det er tillatt å bruke Python i stedet for Matlab, men
husk at det vil kunne bli stilt spørsmål som krever kjennskap til Matlab ved
slutteksamen.

Studenter som ikke får sin opprinnelige besvarelse godkjent, men som har gjort
et reelt forsøk på å løse oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert
besvarelse. Samarbeid og alle slags hjelpemidler er tillatt, men den innleverte
besvarelsen skal være skrevet av deg og reflektere din forståelse av stoffet. Er
vi i tvil om du virkelig har forstått det du har levert inn, kan vi be deg om en
muntlig redegjørelse.

Søknad om utsettelse av innleveringsfrist

Hvis du blir syk eller av andre grunner trenger å søke om utsettelse
av innleveringsfristen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved
Matematisk institutt (e-post: studieinfo@math.uio.no) før innleveringsfristen.
Vitenskapelig ansatte kan ikke innvilge utsettelser.

For å få adgang til avsluttende eksamen i dette emnet, må man bestå alle
obligatoriske oppgaver i ett og samme semester.

For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske
oppgaver, se her:

www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html

LYKKE TIL!

https://canvas.uio.no
mailto:studieinfo@math.uio.no
http://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html


Egensirkler

I denne obligen skal vi finne frem til en enkel måte å si noe om hvor egenverdiene
til en n×n matrise kan befinne seg i det komplekse planet. De to mest relevante
kapitlene i læreboken er

• Kapittel 5.5,

• Appendiks B.

Vi husker spesielt fra Kapittel 5.5 at selv om en matrise består av reelle tall,
kan det hende at noen av egenverdiene er komplekse tall. Fra Appendiks B
minner vi om trekantulikheten for absoluttverdien av komplekse tall,

|z + w| ≤ |z|+ |w|.

Det første vi skal gjøre i denne obligen er å eksperimentere oss frem til en
formodning om hvor egenverdiene til en n×n matrise kan befinne seg. Deretter
skal vi bevise denne formodningen og til sist skal vi gi en teoretisk anvendelse.
Vi tar utgangspunkt i følgende.

Definisjon 1. For en n× n matrise A = [aj,k]nj,k=1, lar vi

dj = aj,j og rj =
n∑

k=1
k 6=j

|aj,k|

for j = 1, 2, . . . , n. Altså betegner dj tallet på diagonalen i rad j og rj summen
av absoluttverdien til tallene i rad j, bortsett fra tallet på diagonalen. Sirklene
med sentrum i (dj , 0) og radius rj for j = 1, 2, . . . , n kalles egensirklene til A.

Eksempel 1. For matrisen

A =


−2 0 1/2 1
− 1/4 1 1/4 0

0 0 3 −1
1/8 1/8 1/4 2

 , (1)

er d1 = −2, d2 = 1, d3 = 3 og d4 = 2. Videre er r1 = 3
2 , r2 = 1

2 , r3 = 1 og
r4 = 1

2 . Altså blir egensirklene

S1 : sentrum i (−2, 0) og radius 3
2 ,

S2 : sentrum i (1, 0) og radius 1
2 ,

S3 : sentrum i (3, 0) og radius 1,
S4 : sentrum i (2, 0) og radius 1

2 .

Oppgave 1. Programmer en funksjon som tar som input en n× n matrise A
og plotter alle egensirklene i samme plott.
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Vi trenger noen kommentarer til programmeringen i Oppgave 1:

• size(A) returnerer dimensjonene til matrisen A.

• Kommandoen hold on ordner det slik at alle sirklene plottes i samme
plott

• Kommandoen axis equal passer på at sirklene faktisk ser ut som sirkler.

I tillegg vil følgende funksjon være nyttig.

1 function sirkel(x,y,r)
2 t = 0:0.01:2*pi;
3 plot(x+r*cos(t),y+r*sin(t),'LineWidth',2);
4 end

Hvis du bruker funksjonen i Oppgave 1 på matrisen A fra (1), bør du få et
plott som ligner på det i Figur 1 (plottet er laget med Matlab).

Figur 1: Sirklene tegnet av funksjonen i Oppgave 1 for matrisen A fra (1).

La A være en n× n matrise. Vi betrakter nå de reelle egenverdiene λ som
punktene (λ, 0) på x-aksen og de komplekse egenverdiene λ = Reλ + i Imλ
som punktene (Reλ, Imλ) i planet xy-planet.
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Oppgave 2. Tilpass funksjonen fra Oppgave 1 slik at den også plotter
egenverdiene til matrisen A.

Vi trenger også noen kommentarer til programmeringen i Oppgave 2:

• Kommandoene for å regne ut realdel og imaginærdel til et komplekst tall
er henholdsvis real og imag.

• Funksjonen eig tar som input en n × n matrise og gir som (første)
output en vektor med egenverdiene til matrisen (inkludert algebraisk
multiplisitet).

Du får også bruk for kommandoen

1 plot(x,y,'.','MarkerSize',30);

som plotter punktet (x, y).

Oppgave 3.

(a) Kjør funksjonen fra Oppgave 2 på matrisen A fra (1).

(b) Kjør funksjonen fra Oppgave 2 på matrisen

B =

 3 1 1
1 0 1
−1 1 −2

 .
(c) Bruk funksjonen fra Oppgave 2 på en selvvalgt 5× 5 matrise.

(d) Bruk funksjonen fra Oppgave 2 på en 4×4 diagonalmatrise med distinkte
tall på diagonalen. Forklar hva som skjer med egensirkelene. Hvor ligger
egenverdiene?

Det er nok at du legger ved kjøreeksempel og plott for (a) over, i tillegg til
at du svarer på på spørsmålene i (d).

Oppgave 4.

(a) Gi en formodning om hvor egenverdiene til en n× n matrise befinner seg
i forhold til egensirklene, basert på observasjonene fra Oppgave 3.

(b) Bevis formodningen fra Oppgave 4 (a).

Hint. I Oppgave 4 (b) kan det være lurt å betrakte egenverdiligningen

Av = λv (2)
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der vi nå tillater at egenverdien λ og egenvektoren v = (v1, v2, . . . , vn) kan
være komplekse. La vj være det komplekse tallet i vektoren v som har størst
absoluttverdi. En god start er å vise at rad j i ligningen (2) kan skrives om til

n∑
k=1
k 6=j

aj,k
vk

vj
= λ− aj,j . (3)

Definisjon 2. La A være en n×n matrise og la dj og rj være som i Definisjon 1.
Vi sier at A er diagonaldominant dersom |dj | > rj for j = 1, 2, . . . , d.

Som en konsekvens av resultatene fra Oppgave 4 har vi følgende hurtigtest
på om en matrise A er invertibel. Vi minner om A er invertibel hvis og bare
hvis λ = 0 ikke er en egenverdi til A (se Kapittel 5.2 i læreboken).

Oppgave 5. Bevis at dersom A er diagonaldominant, så er A invertibel.

Det er viktig å være klar over at testen i Oppgave 5 kun gir en tilstrekkelig
betingelse for at A er invertibel, og at denne betingelsen ikke er nødvendig.
Neste oppgave ber deg konstruere et eksempel som illustrerer nettopp dette.

Oppgave 6. Gi et eksempel på en 2× 2 matrise som er invertibel, men som
ikke er diagonaldominant.

4


