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Oppgave 1 Finn alle løsningene til ligningen z4 = −5+i
√

3
2+i
√

3 . Skriv løsningene
på normalformen og tegn dem i det komplekse plan.

Oppgave 2

a) Finn generell løsning til ligningen y′′ + y′ − 2y = 0.

b) Finn løsningen til y′′ + y′ − 2y = 10 cos t + 1 − 2t2, med initialbetingelser
y(0) = 11, y′(0) = 3.

Oppgave 3 La

A =
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 .

a) Finn en basis for kolonnerommet (søylerommet) Col(A) og en basis for
nullrommet Null(A).

b) Finn en ortogonal basis for radrommet Row(A).

c) La T være en lineær transformasjon med matrise A. Er T en-til-en? Er T
på? Begrunn svarene.

Oppgave 4 La P2 være rommet av polynomer av grad mindre enn eller lik
to. Hva er dimensjonen til P2?
La p1(t) = t, p2(t) = t(t− 1) og p3(t) = (t− 1)(t− 2). Er {p1, p2, p3} en basis for
P2?

Oppgave 5 I Sommerby har et båtutleiefirma tre steder for utleie: Market,
Island og Camping. Returmønsteret er som følger: For båter utleid fra Market
returnerer en fjerdedel til Market, halvparten til Island og en fjerdedel til Cam-
ping; for båter utleid fra Island returnerer halvparten til Market og halvparten til
Camping; for båter utleid fra Camping returnerer en sjettedel til Market, halv-
parten til Island og en tredjedel til Camping. Finn den stokastiske matrisa P som
beskriver hvordan fordelingen av båter endrer seg. Finn likevektsvektoren til P .
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Oppgave 6 Finn løsningen av systemet

x′1 = x1 + 2x2
x′2 = 3x1 + 2x2

som oppfyller betingelsene x1(0) = 1 og x2(0) = 1.

Oppgave 7 Finn ligningen y = mx + c for minste kvadraters linje som er
best tilpasset datapunktene {(0, 3), (1, 3), (2, 6), (3,−3), (4, 1), (5,−1)}.


