
Omentamen 16/11 2012 kl. 10.15–15.15 för FYTA11, Ma1

Hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar (samt utdelat trigonometriblad); (b) pennor, suddgummi,
linjaler och andra enkla ritverktyg; (c) dryck, fika, godis och liknande nödvändigheter.

Poängsättning: max 30p, G 15p, VG 24p.

———————

1. (4p) Bestäm eventuella maxima, minima och sadelpunkter till funktionen

f(x, y) = xy exp(−x2 − y2).

———————

2. (3p) Beräkna integralen
∫

Ω

z4 dA,

där dA betecknar areaelementet p̊a ytan Ω, som bestäms av x2 + y2 + z2 = 1.

———————

3. (2p) Beräkna volymintegralen av (x+ y)3 över omr̊adet x2 + y2 + z2 ≤ R2.

———————

4. [7p] Betrakta differentialen

D = (3y + y2x)dx− xdy.

a) (1p) Visa att D inte är exakt.

b) (3p) Visa att det finns en integrerande faktor µ(x, y) = xayb som gör att µD blir
exakt. Bestäm a och b.

c) (3p) Bestäm den allmänna lösningen y(x) till ODE:n µD = 0.



5. [7p] Matrisen A ges av
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 .

a) (1p) Visa att λ = 0 är ett egenvärde till A .

b) (2p) Bestäm en egenvektor med egenvärdet 0. Avgör hur många linjärt oberoende
s̊adana egenvektorer du kan konstruera, och p̊a s̊a vis huruvida egenvärdet λ = 0 är
unikt, tv̊afaldigt urartat eller trefaldigt urartat.

c) (4p) Bestäm eventuella övriga egenvärden och egenvektorer.

———————

6. [7p] Funktionen y(x) är skild fr̊an 0 och uppfyller ODE:n

y′′ + f(x)y′ + g(x)y = 0.

a) (2p) Visa att u(x) = y′(x)
y(x)

uppfyller

u′ + u2 + f(x)u+ g(x) = 0.

b) (4p) Finn den allmänna lösningen y(x) till

y′′ + 2xy′ + (x2 + 1)y = 0.

Ledning: Du kan utnyttja deluppgift (a) även om du inte lyckats visa dess giltighet.

c) (1p) Finn den lösning som satisfierar randvillkoren y(0) = y′(0) = 1.

———————

Lycka till!


