
TMA660
Matematik CTH
Tentamensskrivning i Linjär algebra och geometri F
Datum: 2007-08-20, kl. 8.30 - 12.30.
Hjälpmedel: Inga, ej heller räknedosa.
Telefonvakt: Magnus Go�eng, tel. 0762-721860, besöker salen ca 9.30 och 11.30.
OBS! Linje, inskrivningsår och personnummer skall anges på skrivningsomslaget.

===============================================

1. Bestäm alla värden på parametern λ för vilka det linjära ekvationssystemet
nedan har oändligt många lösningar samt �nn dessa

4x1 + λx2 − (λ + 4) x3 = −4
(λ− 2) x1 + 2x2 − x3 = 7

3x1 + λx2 − (λ + 3) x3 = −3
. (8p)

2. Tetraedern ABCD har hörn med koordinater A (1, 2, 3), B (−1, 0, 1), C (0, 0, 2),
D (2, 0, 7).

(a) Beräkna tetraederns volym. (2p)

(b) Beräkna arean av triangeln ABC. (2p)

(c) Beräkna längden av den kortaste av tetraederns fyra höjder. (4p)

3. Lös ekvationen

2z3 + (1− 4i)z2 + (1 + 12i)z − (1 + 5i) = 0,

givet att den har en reell rot. (8p)

4.(a) Lös ekvationen z7 − 1 = 0. (5p)

(b) Lös ekvationen z6 + z5 + z4 + z3 + z2 + z + 1 = 0. (4p)

5. En symmetrisk n×n matris kallas positiv om olikheten Ax ·x > 0 gäller för alla
x ∈ Rn som är skilda från nollvektorn. Visa att en positiv matris har positiva diago-
nalelement. (5p) Visa att en symmetrisk n× n matris med positiva diagonalelement
inte behöver vara positiv. (2p)

6. Låt l : Rn → R vara en linjär avbildning. Visa att det �nns en entydigt bestämd
vektor y ∈ Rn sådan att l(x) = x · y för alla x ∈ Rn. (8p)

7. Formulera och bevisa Cauchy-Schwarz olikhet. (6p)

8. Formulera och bevisa satsen om eventuella rationella rötter till en algebraisk
ekvation med heltalskoe�cienter. (6p)
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