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Inga hjälpmedel, utöver skrivmateriel, är tillåtna.
Lösningarna ska vara fullständiga, välskrivna och ha tydligt svar. Använd linjal vid behov.

Del I: Godkänt-nivå
Uppgift 1−4 bedöms med 0−3 poäng var och uppgift 5−6 med 0−5 poäng var. Totalt 11 poäng är
godkänt. Den som uppnått 9 p på kontrollskrivningen 13-02-15 behöver ej lösa uppgift 1; markera
isåfall denna med en stjärna ∗ i rutan på omslagsbladet.

Alla koordinater som anges är givna i en ON-bas.

1. (a) Vilken är vinkeln mellan ū =

 2
1
1

 och en linje med riktningsvektor v̄ =

 1
0
1

?

(b) Bestäm projektionen av ū på linjen.

2. Lös ekvationen AB = (XB)−1 där A =

(
−1 0
0 1/2

)
och B =

(
1 2
3 4

)
.

3. Bestäm skärningen mellan planen 2x− y + z = 0 och x + 4y − z = 3 .

4. Ett utdrag från litteraturen i multivariat statistik:
”Till kovariansmatrisen ΣX existerar alltså egenvärden λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λp > 0 med
tillhörande egenvektorer d1, . . . ,dp. Om vi betraktar matrisen D = (d1, . . . ,dp) och sätter
Y = D′X så gäller för kovariansmatrisen

ΣY = D′ΣXD ”

(Anm. Kovariansmatriser är symmetriska.)

(a) Vilken typ är matriserna ΣX,D och ΣY ?
(b) En av matriserna är diagonal. Vilken? Varför?
(c) Är detD = 0 ? Varför/varför inte?
(d) Vad blir ΣXd2 ? (Uttryck svaret i tal och/eller vektorer från texten.)
(e) Bestäm inversen av ΣY.
Fyra korrekta svar räcker till full poäng. Ge endast mycket korta argument − några
få ord som visar att du inte har gissat utan använt informationen i texten.

Var god vänd!



5. Bestäm en minsta kvadrat-anpassad linje till följande punkter (x, y):
(−1,−3) , (1,−2) , (3, 5) .

Ange det kvadratiska medelfelet. Rita in punkterna och linjen i ett koordinatsystem.
Markera de avstånd som är relevanta vid beräkningen av felet.

6. Diagonalisera den kvadratiska formen

Q(x1, x2, x3) = 3x2
1 + 3x2

2 + 3x2
3 + 2x1x2 + 2x1x3 + 2x2x3 .

Det vill säga, om y1, y2, y3 är de nya koordinaterna, bestäm vilken den diagonalise-
rande ON-basen är och vad Q(y1, y2, y3) blir. Ange även om den kvadratiska formen
är definit eller indefinit, och varför.

Del II: Väl godkänt-nivå
Uppgift 7−9 bedöms med 0−3 poäng var. Dessa påverkar ej betyget godkänt utan endast betyget
väl godkänt. Sammanlagt 21 poäng varav minst 5 p på denna del är väl godkänt.

7. (a) Låt {ē1, ē2} vara en ON-bas för planet. Visa formeln för skalärprodukt uttryckt

i koordinaterna
(
x1

x2

)
och

(
y1
y2

)
för två vektorer. (Använd räkneregler för skalärpro-

dukt samt grundläggande egenskaper för skalärprodukt av ON-bas-vektorer.)

(b) Antag att matrisen A kan diagonaliseras av en ON-bas så att A = PDP t där D
är diagonal och P en ortogonalmatris. Visa att inversen ges av A−1 = PD−1P t.

8. Bestäm de värden på a för vilka nedanstående punkter i R3 ligger i ett plan. Bestäm
en normalvektor till planet för ett av dessa värden på a.

(−2, 0, 1) , (0, a,−1) , (a, 2, 1) , (−1,−3, 3) .

9. En linjär avbildning f i planet avbildar kvadraten med basvektorerna som sidor på
en romb med två av hörnen i punkterna (2, 1) och (1, 2). Den linjära avbildningen
g är en skalning som ”krymper” romben så att den nätt och jämnt får plats i den
ursprungliga kvadraten. Bestäm avbildningsmatriser för f och g, samt för den sam-
mansatta avbildningen g ◦ f . Var hamnar hörnen för den mindre romben?
(Anm. En romb är en liksidig fyrhörning, d.v.s. en parallellogram med alla sidor lika
långa. Det finns två möjliga avbildningar f − välj en.)


