
Tentamen 31/10 2015 kl. 10.15–16.15 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] Finn stationära punkter till funktionen

f(x, y) = (x+ y)(x2 + y2 − 2),

och ange för varje punkt om det är ett lokalt max, lokalt min, eller en sadelpunkt.

———————

2. (6p) Kroppen av en kantarell fyller omr̊adet

x2

a2
+
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≤ 1,

0 < z < λc,

där a, b, c och λ är positiva reella konstanter.
(Det är en ovanligt slät och vass kantarell. Eller möjligen ett vattentorn.)

a) [3p] Ange kroppens volym som funktion av ing̊aende konstanter.

b) [1p] Ange kroppens tyngdpunkt (x̄, ȳ, z̄) som funktion av ing̊aende konstanter, givet
konstant densitet.

c) [2p] Som en kontroll utnyttjar vi att λ ≪ 1 gör formen lik en elliptisk cylinder. Vi
h̊aller höjden h = λc konstant och studerar stora c, s̊a att λ blir litet. Taylorutveckla z̄/h
kring λ = 0 till tv̊a lägsta icke-försvinnande ordningar i λ. Diskutera rimligheten i värdet
d̊a λ → 0, och rimligheten i tecknet p̊a den dominerande korrektionen för små λ.

———————

3. (6p) Funktionen y(x) är definierad för −π

4
< x < π

4
och uppfyller en differentialekva-

tion som kan skrivas p̊a formen
[

y − (y2 + 2yx+ 1) tan(2x)
]

dx+ (y + x)dy = 0.

a) [1p] Avgör om differentialen i vänsterledet är exakt eller ej.

b) [5p] Finn en lösning p̊a formen U(x, y) = 0.

———————



4. (6p) Funktionen y(x) uppfyller

y(4) − y′′ − 2y′ + 2y = 0

(där y(4) st̊ar för d
4

dx4y).

a) [1p] Visa att y = xex är en lösning.

b) [4p] Finn allmänna lösningen till y(x). Ledning: Du kan utnyttja informationen i (a),
även om du inte löst den. Alternativt kan du lösa denna (b)-uppgift oberoende av (a),
och sedan använda resultatet för att visa (a).

c) [1p] Utan randvillkor inneh̊aller y(x) en del obestämda konstanter, som kan införas p̊a
olika vis. Ange vad dina konstanter måste uppfylla för att y ska vara reell.

———————

5. (6p) I en elak normalmodsuppgift med idealiserade fjäderkrafter har studenterna
sv̊art att hitta jämviktsläget. Läraren ser dem prova koordinater x = (x1 x2)

⊤ som ger
en kinetisk energi

T (x) =
1

2
ẋ⊤B ẋ, B = B⊤

(där ẋ = d
dt
x) och en potentiell energi

V (x) = V0 + x⊤c+
1

2
x⊤Ax, A = A⊤.

B̊ade A och B är symmetriska, inverterbara och konstanta matriser. Vektorn c = (c1 c2)
⊤

är ocks̊a konstant, och tyvärr nollskild, s̊a potentialen är inte en ren kvadratisk form.

P̊a kvällen inser läraren att man i just detta fall strunta i den linjära termen när man
bestämmer egenfrekvenser till systemet. Detta eftersom problemets A och B verkligen
är konstanta, och inte bara approximeras som konstanta efter Taylorutveckling.

a) [1p] Visa att det finns en translation av koordinater, till q = x − x0, s̊a att V(q) =
V ′

0 +
1
2
q⊤Aq, med n̊agon ny konstant V ′

0 . Ange hur den konstanta vektorn x0 beror p̊a
(det du behöver av) c, A och A−1. Obs! visa beroendet för godtyckligt A, och inte för
det specifika A som anges i (b)-uppgiften.

b) [5p] Givet B = m

(

2 0
0 1

)

och A = k

(

3 −1
−1 1

)

, finn egenfrekvenserna till rörelse-

ekvationerna Bq̈+Aq = 0 och ange motsvarande egenriktningar q(i).

———————

Lycka till!


