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Exempel :: Lösningskvalitet

Kvalitativ indelning av linjära ekvationssystem
för tv̊a och tre dimensioner

Vi delar in linjära ekvationsystem med tv̊a ekvationer och tv̊a variabler i tre olika typer och ger exempel

p̊a dessa. Samma sak görs för system med tre ekvationer med tre variabler. I detta fall uppträder åtta

typer.

Tv̊a ekvationer med tv̊a obekanta

Vi betraktar här ekvationssystem av typen

a1x + b1y = c1

a2x + b2y = c2

Geometriskt representerar vardera av ekvationerna en rät linje i planet. Lösningarna till ekvation-
ssystemet är allts̊a punkter i planet som r̊akar ligga p̊a b̊ada linjerna. Det finns tre fall att fundera
p̊a

1. Linjerna skär varandra i en punkt

2. Linjerna är parallella utan gemensamma punkter

3. Linjerna sammanfaller helt, alla punkter p̊a linjerna är gemensamma

Vi visar följande exempel p̊a de tre fallen:

Exempel 1. Fall 1:

2x + y = 4 (1)
−x + y = 2 (2)

Exempel 2. Fall 2:

x + y = 1 (3)
3x + 3y = 6 (4)

Exempel 3. Fall 3:

x + y = 1 (5)
3x + 3y = 3 (6)

Tre ekvationer och tre obekanta

Lösningarna till en linjär ekvation med tre variabler

ax + by + cz = d

är geometriskt ett plan i tre dimensioner. I ett system med tre ekvationer s̊a representerar
lösningarna skärningen av de tre ing̊aende planen. I likhet med det tv̊adimensionella fallet s̊a
kan ett system ha lösningar eller inte ha lösningar. Det hela beror p̊a vilka plan som ing̊ar. Vi kan
dela in ekvationssystemen med tre ekvationer och tre variabler i följande olika fall.

Fall 1: Tre plan som skär i en punkt
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-x+2y=2

2x+y=4
3x+3y=6

x+y=1

3x+3y=3

x+y=1

Figure 1: Figurer till de tre tv̊adimensionella fallen

Exempel 4.

x + y + z = 1
x− y = 1
x + z = 1

Figure 2: Typiskt utseende för fall 1
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Fall 2: Tre ickeparallella plan som skär i en linje

Exempel 5.

x + z = 1
x− y = −1

2x− y + z = 0

Figure 3: Typiskt utseende för fall 2
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Fall 3: Tre ickeparallella linjer som inte har n̊agon gemensam skärning

Exempel 6.

x + z = 1
x− y = −1

2x− y + z = 1

Figure 4: Typiskt utseende för fall 3

Fall 4: Tv̊a parallella icke sammanfallande plan plus ett tredje
plan

Exempel 7.

x− y + 2z = 1
−2x + 2y − 4z = 2

x + y + z = −1

Figure 5: S̊a är kan fall 4 se ut

Fall 5: Tre parallella icke sammanfallande plan
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Exempel 8.

x− 2y + z = −1
−2x + 4y − 2z = −2

3x− 6y + 3z = 3

Figure 6: Fall 5, tre parallella plan

Fall 6: Tre parallella plan, varav tv̊a som sammanfaller

Exempel 9.

x− 2y + z = −1
−2x + 4y − 2z = 2

3x− 6y + 3z = 3

2 st

Figure 7: Fall 6, tre parallella plan varav tv̊a som sammanfaller
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Fall 7: Tre sammanfallande plan

Exempel 10.

x− 2y + z = −1
−2x + 4y − 2z = 2

3x− 6y + 3z = −3

3 st

Figure 8: Fall 7: Tre plan som sammanfaller
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Fall 8: Tv̊a sammanfallande plan och ett som inte är parallellt

Exempel 11.

x− 2y + z = −1
−2x + 4y − 2z = 2

3x + 6y + 3z = 3

2 st

Figure 9: Fall 8: Tv̊a plan sammanfaller och det tredje skär de b̊ada andra i en linje.

Indelning i fall med eller utan lösningar

Vi ser att de olika fallen kan delas in i de där lösning finns (Fall 1,2,7,8) och fall där ingen lösning
finns (Fall 3,4,5,6).

Fallen med lösning kan delas in i tv̊a huvud klasser: Fall med exakt en lösning och fall med
m̊anga lösningar. Det senare kan delas in tv̊a klasser. Vi sammanfattar detta nedan:

1. Fall med exakt en (unik) lösning: Fall 1. Denna är vanligast.

2. Fall med m̊anga lösningar

(a) Fall med lösningsdimensionen 1, dvs lösningarna ligger p̊a en linje. (Fall 2 och 8)

(b) Fall med lösningsdimensionen 2, dvs lösningarna ligger i ett plan (Fall 7)

Fall med m̊anga lösningar och fallen med ingen lösning har en intressant sak gemensam. Planens
normalvektorer ligger nämligen i ett plan (I n̊agra fall kan normalvektorerna t.o.m. ligga i linje med
varandra) Detta innebär att ekvationernas vänsterled beror av varandra s̊a att Gausseliminationen
ger en eller flera nollrader. Om lösning finns eller inte bestäms sedan av högerledet. För att
systemet ska ha lösning s̊a m̊aste det st̊a noll i höger led p̊a de ekvationer där det st̊ar noll i
vänster led.


