
1. Area

1.1. Repetition. Förra g̊angen visade vi en formel för avstandet mel-
lan en punkt P = (p, q) och en linje L. Om linjen L var given som
nollställenmängden till ekvationen ax + by + c = 0, d̊a var avst̊andet
given av formeln

(1.1.1)
| ap + bq + c |√

a2 + b2
.

1.2. Area av parallellogram. Tv̊a punkt P och Q i planet vill till-
sammans med origo och punkten P + Q bilda ett parallellogram. Och
varje parallellogram bestäms av tv̊a hörnpunkter P och Q. Märk att
vi till̊ater degenererade parallellogram. Om P och Q ligger p̊a samma
linje genom origo, vill de fyra hörnen inte ge ett parallellogram i ordets
vanliga mening, men enbart ett linjesegment. Vi tillater dock s̊adana
fall.

Proposition 1.3. L̊at P = (p1, p2) och Q = (q1, q2) vara tv̊a punkt
i planet. Arean av det parallellogram som punkterna P,Q, P + Q och
origo spänner upp är

| p1q2 − p2q1 |

Proof. Arean ges som bekant av höjden multiplicerad med bredden.
Bredden kan vi bestämma via Pytagoras Sats som ||Q|| =

√
q21 + q22.

Höjden är precis avst̊andet fr̊an P till linjen L som g̊ar genom origo
och Q. En ekvation för linjen L genom Q och origo, är

q2x− q1y = 0.

Formeln (1.1.1) ger nu att höjden i parallellogrammet är

| q2p1 − q1p2 |√
q21 + q22

.

Multiplicerar vi nu uttryck för höjd med uttrycket för bredd erh̊alls det
önskade svar. �

1.4. Avbildningar. Vi har att en linjär avbildning T : R2 −→ R2 ges
som matrismultiplikation med en given (2 × 2)-matris A. Vi kommer
ih̊ag att matrisens tv̊a kolonner ges av koordinaterna till T (1, 0) och
T (0, 1). Om vi l̊ater (a, b) = T (1, 0), och (c, d) = T (0, 1) har vi att
matrisen

A =

[
a c
b d

]
bestämmer avbildningen T . Determinanten till matrisen A är det(A) =
ad− bc.

Proposition 1.5. L̊at T : R2 −→ R2 vara en linjär avbildning, given
som matrismultiplikation med matrisen A. L̊at Ω vara enhetskvadratet
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i R2 med hörn (0, 0), (1, 0), (0, 1) och (1, 1). Bilden av Ω under avbild-
ningen T är ett parallellogram, och arean till parallellogrammet T (Ω)
är | det(A) |.

Proof. Vi har att Ω avbildas p̊a parallellogrammet med hörn T (1, 0) =
(a, b) och T (0, 1) = (c, d). Arean av parallellogramet ges av Proposition
(1.5) som beloppet av ad − bc, vilket ocks̊a är uttrycket för determi-
nanten. �

1.6. Sammansätning. Om T : R2 −→ R2 och U : R2 −→ R2 är tv̊a
funktioner fr̊an planet till planet, kan vi definiera deras komposition.
Vi har kompositionen U◦T : R2 −→ R2 som är funktionen vi f̊ar vid att
först använda T och sedan använda U . Med andra ord, en godtycklig
punkt (x, y) i planet skickas till punkten

(x, y) 7→ T (x, y) 7→ U(T (x, y)).

Läsaren bör lägga notationen p̊a minnet. Funktionssammansätning
läses fr̊an höger mot vänster. Kompositionen U ◦ T betyder att T
används först, och sedan U . Kompositionen T ◦U betyder at U används
först och sedan T .

Om funktionerna U och T b̊ada är linjära är dessa givna av matriser
och matrismultiplikation.

Lemma 1.7. Om matrisen A ger avbildningen T och matrisen B ger
avbildningen U , d̊a ges sammansätningen U ◦ T av matrisprodukten
BA.

Proof. Se uppgifterna. �

Exempel 1.8. L̊at den linjära avbildningen T : R2 −→ R2 vara given

av matrisen A =

[
a c
b d

]
. Vi har av Proposition (1.5) att arean av

parallellogrammet som enhetskvadratet skickas till under T , har area
|ad− bc|. Antag nu att arean är nollskild. D̊a har vi fr̊an tidligare att
matrisen A är inverterbar, och inversen ges av matrisen

B =
1

ad− bc

[
d −c
−b a

]
.

Betrakta nu den linjära avbildningen U : R2 −→ R2 som ges vid ma-
trisen B och matrismultiplikation med denna. Av Proposition (1.5)
har vi att enhetskvadratet skickas med U till ett parallellogram med
area | det(B)|. Beräknar man determinanten till B f̊ar man att

det(B) =
1

ad− bc
=

1

det(A)
.

Vad händer med enhetskvadraten under sammansätningen U◦T? Först
har vi en avbildning T som skickar enhetskvadratet till ett parallel-
logram med hörnpunkter P = (a, b) och Q = (c, d). Sedan har vi
en avbildning U som skickar enhetskvadratet till ett parallellogram
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med hörnpunkt P = 1
ad−cd

(d,−b) och Q = 1
ad−bc

(−c, a). Men sam-
mansättningen ges av Lemma (1.7) av matrisprodukten BA. D̊a B
är inversen till A har vi att BA är identitetsmatrisen, och det följer
att sammansätningen U ◦ T är identitetsavbildningen. Med andra ord
skicka enhetskvadratet till enhetskvadratet.

1.9. Singuljära matriser. En matris A vars determinant är noll, kallas
singuljär. Hur ser dessa ut? L̊at A vara given, och betrakta den
tillhörande linjära avbildningen TA : R2 −→ R2. Första kolonnen i A
ges av koordinaterna till TA(1, 0) = (a, b). Om (a, b) = (0, 0) d̊a är det
klart att determinanten till A är noll. Antag därför att (a, b) 6= (0, 0).
D̊a finns det en unik linje L genom origo och punkten (a, b). Om punk-
ten T (0, 1) inte hamnar p̊a punkten L d̊a vill enhetskvadratet hamna
p̊a ett ekta parallellogram med area olika noll. Därför, om A skall bli
singuljär s̊a måste punkten T (0, 1) hamna p̊a linjen L. Alla punkter
p̊a linjen L är p̊a formen t(a, b), för n̊agon skalär. Med andra ord har
vi att andra kolonnen i matrisen A är (at, bt). Detta betyder att de
singuljära matriserna är p̊a form

A =

[
a ta
b tb

]
eller A =

[
0 c
0 d

]
.

2. Uppgifter

Uppgift 1. Betrakta den linjära avbildningen T : R2 −→ R2 som är
bestämd av T (2, 0) = (2, 4) och T (0, 5) = (3,−7). Hitta matrisen A
som beskriver avbildningen T .

Uppgift 2. Betrakta den linjära avbildningen T : R2 −→ R2 som är
bestämd av T (2, 1)) = (2, 4) och T (2, 3) = (3,−7). Hitta matrisen A
som beskriver avbildningen T (Skriv nu upp ett ekvationssystem som
du löser vid invertering av en matris).

Uppgift 3. Visa Lemma (1.7). Visa först att sammansätningen U ◦T
är linjär. Och visa sedan att sammansätningen ges av matrisen BA.

Nästa tillfälle. Fortsätt att majla mig felen ni hittar, inte bara visa
mig felen under föreläsningarna. Nästa föreläsning sker 9 november,
rum 3733, 15.30-17.00. Jag kan nu konstruera en funktion mellan era
namn och era ansikten, och denna funktion tror jag samsvarar med den
funktion ni har i tankarna.
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