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Antal opgaver: 4
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 udregning af di¤eren-
tialkvotienter og ubestemte integraler.

Opgave 1 (25 point).
Der er givet ligningssystemet

x1 + 3x3 � x4 = 3

3x1 + x2 + 11x3 � 3x4 = 13

�4x1 � 12x3 + 4x4 = �12

1. Skriv ligningssystemet på formen Ax = b, hvor x =

2664
x1
x2
x3
x4

3775 og hvor A er en matrix og b
en vektor.

2. Løs ligningssystemet ved brug af Gausselimination.

3. Find en basis for løsningsmængden til det homogene system Ax = 0.

Opgave 2 (30 point).
Der er givet di¤erentialligningen

x00 + 4x0 + 20x = q (t) (*)

1. Find den fuldstændige løsning til den tilsvarende homogene ligning.

2. Find en partikulær løsning til (*), når q (t) = 40e2it.

3. Find en partikulær løsning til (*), når q (t) = 40 cos (2t).

4. Find den fuldstændige løsning til di¤erentialligningen (*), når q (t) = 40 cos (2t).
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Opgave 3 (25 point).
Der er givet matricen

A =

2664
�7 �5 �10 6
10 8 10 �6
0 0 3 �1
0 0 0 2

3775

1. Vis, at v1 =

2664
�1
1
0
0

3775 og v2 =

2664
�1
1
1
1

3775 er egenvektorer for A og angiv de tilsvarende

egenværdier �1 og �2.

2. Tallet 3 er også egenværdi for A. Find samtlige egenvektorer hørende til egenværdien 3.

3. Find karakterpolynomiet det (A� �I).

Opgave 4 (20 point).
Lad f være funktionen givet ved f (x) = 1 + x2 + ln (x+ 1) for x > �1.

1. Find med udviklingspunkt 0 funktionens Taylorpolynomier p0; p1; p2; p3 af orden hen-
holdsvis 0; 1; 2 og 3.

2. Afgør om p0; p1; p2; p3 er lineært uafhængige vektorer i vektorrummet P3 (R) af polynomier
af grad højst 3.
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