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Begrepp :: Linjär funktion

Sammanfattning :: Vi visar att en funktion f : R → R är linjär om och bara om f(x) = kx
för n̊agot reellt tal k.

Linjär funktion fr̊an R till R.

Linjär l̊ater ju lite som om det är fr̊aga om räta linjer. L̊at oss definiera vad en linjär funktion är
och visa att en s̊adan funktions graf är en linje genom origo.

Definition 1. En funktion fr̊an R till R är linjär om följande är uppfyllt:

f(x + y) = f(x) + f(y) (1)
f(ax) = af(x). (2)

Dessa tv̊a villkor kan fogas ihop till ett enda villkor:

f(ax + by) = af(x) + bf(y) (3)

Exempel 1. f(x) = x2 är inte linjär eftersom vänster led av (3) blir

f(ax + by) = (ax + by)2 = a2x2 + 2abxy + b2y2

medan höger led blir
af(x) + bf(y) = ax2 + by2.

Linjäritet skulle kräva likhet mellan dessa tv̊a uttryck för alla x vilket uppenbarligen inte gäller.

Linjära funktioner ser ut som kx.

Målet för oss är att finna linjära funktioners struktur. De flesta funktioner är ickelinjära. Linjära
funktioners struktur ges av följande sats.

Theorem 2. En funktion f : R → R är linjär om och bara om det finns ett reellt tal k s̊a att
f(x) = kx.

För att visa denna sats s̊a börjar vi med följande hjälpsats:

Lemma 3. En linjär funktion f : R → R är deriverbar.

Bevis. (Bevis av lemmat)
För att visa att en funktion f är deriverbar behöver visa att följande gränsvärde existerar:

lim
h→0

f(x + h)− f(x)
h

.

Mha av linjäriteten för f s̊a kan vi förenkla ovanst̊aende kvot:

f(x + h)− f(x)
h

=
f(x + h− x)

h
=

f(h)
h

=
1
h
· f(h) = f(h/h) = f(1).

Detta betyder att kvoten i gränsvärdesuttrycket är konstant och beror allts̊a inte alls av h, varför
derivatan till en linjär funktion existerar och är konstant funktionens värde för x = 1.
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Bevis. Vi börjar med att anta att f(x) = kx för n̊agot k. D̊a har vi

f(ax + by) = k(ax + by) = kax + kby = af(x) + bf(y),

dvs f är linjär.
Vi behöver nu visa att om f : R → R är en linjär funktion s̊a kan den skrivas som f(x) = kx

för n̊agot reellt tal k: Fr̊an beviset av lemma 3 har vi att en linjär funktions derivata är konstant, k
säg. Detta betyder (Vilket f̊as genom integrering) att f(x) = kx+m, där m är integrationskonstant
som vi nu måste bestämma.

Vi har allts̊a att f(x) = kx + m gäller för alla reella värden p̊a x. Speciellt ska denna likhet
gälla för x = 0, vilket ger att f(0) = m. Dessutom startade vi med antagandet att f är linjär,
vilket bland annat innebär att f(ax) = af(x). Om a = 0 s̊a f̊ar vi f(0) = f(0 · x) = 0 · f(x) = 0
vilket innebär att vi har visat att m = 0.

Slutsatsen blir att f(x) = kx, vilket vi ville visa!

S̊aledes är varje linjär funktion fr̊an de rella talen till de reella talen en funktion vars graf bildar
en rät linje som g̊ar genom origo. Endast dessa funktioner är linjära!

Linjära funktioner av flera variabler ::

Linjära funktioner av flera variabler f : Rn → R byggs som summor av linjära funktioner i varje
variabel för sig:

a1x1 + a2x2 linjär funktion i tv̊a variabler
a1x1 + · · ·+ anxn linjär funktion i n variabler

Linjära Abildningar ::

Linjära funktioner f : Rn → Rm brukar kallas linjära avbildningar eller linjära transformationer.
S̊adana funktioner kan ges som m× n-matriser.


