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Antal opgaver: 3.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Vægtning: Opgaverne vægtes som anført ved hver enkelt opgave.
Supplerende oplysninger: Mellemregninger skal anføres i rimeligt omfang. Computer

eller lommeregner må kun benyttes til kontrol, dog må de gerne benyttes til Gauss-elimination
og til udregning af determinanter, differentialkvotienter, ubestemte integraler og rødder i ulineære
ligninger.

Opgave 1 (30 point).
Der er givet differentialligningssystemet

·
x1 = 2x1 + 4x2 + 4x3
·
x2 = −x1 − x2 − x3
·
x3 = −3x1 − 3x2 − 5x3

1. Skriv systemet på formen
·
x = Ax, hvor A er en 3× 3-matrix og x = [x1 x2 x3]T .

2. Det oplyses, at A bl.a. har følgende egenvektorer

v1 =

 −10
1

 og v2 =

 4
i
−3


hvor i som sædvanlig er den imaginære enhed. Bestem de tilhørende egenværdier.

3. Find den fuldstændige reelle løsning til differentialligningssystemet.

Opgave 2 (35 point).
Lad f : R3 → R3 være givet ved

f(x) = (12x1 + 8x2 − 18x3, 2x2, 8x1 + 5x2 − 9x3)

for alle x = (x1, x2, x3) ∈ R3.

1. Vis, at f er lineær og angiv afbildningsmatricen F for f mht. den sædvanlige basis i R3
(også kaldet den kanoniske basis).

2. Find billedrummets dimension og angiv en basis for billedrummet.

3. Find en basis for afbildningens kerne.

4. Find egenværdierne for f og forklar hvorfor der findes en basis a = (v1, v2, v3) for R3
således, at afbildningsmatricen for f mht. denne basis a er en diagonalmatrix. Angiv
diagonalmatricen. Basis a skal ikke bestemmes.
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Opgave 3 (35 point).
Lad f være givet ved

f (x, y) = xyey−x

for alle (x, y) ∈ R2.

1. Vis, at (0, 0) og (1,−1) er samtlige stationære punkter for f .

2. Undersøg for hvert af de stationære punkter, om det er et lokalt maksimumspunkt, et lokalt
minimumspunkt eller et saddelpunkt.

3. Lad A være trekanten med vinkelspidserne (0, 0) , (4, 0) og (0,−4). Find største- og mind-
steværdien for f på A.

4. Bestem taylorpolynomiet af orden 2 for f (x, y) med udviklingspunkt (x, y) = (1,−1).

2


