
Tentamen 27/10 2011 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, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

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

———————

1. (6p) L1 och L2 är tv̊a räta linjer i rummet.

a) (2p) L1 g̊ar genom punkterna A,B med resp. ortsvektorer a = (1, 0, 0) och b =
(0, 0, 2). Ange L1 i parametrisk form.

b) (2p) L2 inneh̊aller punkten C med ortsvektorn c = (0, 1, 0), och är riktad vinkelrät
mot vektorerna d = (1, 0,−1) och e = (0, 1, 1). Ange L2 i parametrisk form.

c) (2p) Ange det kortaste avst̊andet mellan L1 och L2.

———————

2. (6p) Betrakta det omr̊ade i xy-planet som uppfyller villkoren

17x2 + 12xy + 8y2 ≤ 20.

a) (4p) Visa att omr̊adets randkurva utgörs av en ellips. Ange halvaxlarnas riktning och
längd.

b) (2p) Beräkna omr̊adets area.

———————

3. (7p) Matrisen A ges av

A =





1 −1 1
–1 1 1
1 1 −1



 .

a) (4p) Bestäm A:s egenvärden med tillhörande egenvektorer. (A:s radsummor kan vara
till viss hjälp.)

b) (3p) Diagonalisera A, genom att finna en ortogonal matris S och en diagonal matris
D, s̊a att

S⊤AS = D.

Ange S och D.



4. (5p) Betrakta differentialen

D = (5x3 + 2y2) dx+ 2(x+ 1)y dy.

a) (1p) Visa att D inte är exakt.

b) (2p) Hitta en integrerande faktor g(x) till D.

c) (2p) Ange f(x, y) s̊a att gD = df .

———————

5. (6p) Funktionen y(x) satisfierar ODE:n

x2y′′ + xy′ − y = 2x.

a) (4p) Ange den allmänna lösningen för y(x).

b) (2p) Ange den lösning som satisfierar randvillkoren

y(1) = y′(1) = 0.

———————

Lycka till!


