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Abstract
This master thesis has been done at Campus Norrköping, Linköping University. The web 
course and web quiz is the result of collaboration between Linköping University (LiU), Royal 
Institute of Technology (KTH) and the site MATH.SE. 

The aim of the collaboration is to create and maintain a website (http://webcourses.itn.liu.se) 
in the course Linear Algebra. This collaboration has been created to increase student's interest 
and improve their way of learning in this subject. These program is needed in Linear Algebra 
due to the fact that it can be hard to teach something that is three-dimensional or more on a 
two- dimensional blackboard. 

The purpose with this thesis was to create a website, which allows student's to increase their 
way of learning Linear Algebra. With this website the student's would in an interactive way 
visualize moment in the course that is difficult to teach in a class room. The programs should 
support all leading computer platforms and web browsers. It was demanded that the programs 
should be easy to understand and educational at the same time.

Different visualization has been created such as:
• Rotation of a vector round an axel. 
• Second degree curves such as ellipse, hyperbel and straight lines. 
• Second degree surfaces such as ellipsoid, hyperboloid, cones and cylinder. 
• For second degree curves and second degree surfaces has also maximum and 

minimum from origo been calculated. 
• Slices between two second degree surfaces.

The result of this thesis is a couple of applications, which will make teaching easier. These 
applications are executed directly in a web browser. The only thing that is demanded is that 
Java Web Start is installed. Java Web Start exist for all leading computer plattforms.
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Sammanfattning
Examensarbetet har genomförts på Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Nätkursen 
och nätduggorna är ett samarbete mellan Linköpings Universitet (LiU), Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och portalen MATH.SE. 

Målet med samarbetet är att skapa och underhålla en webbsida (http://webcourses.itn.liu.se) i 
kursen Linjär algebra. Detta samarbete har skapats för att öka studenters intresse och öka 
deras inlärning i detta ämne. Anledningen till att dessa program behövs inom Linjär algebra är 
att det är svårt att förklara begrepp i tre dimensioner eller mer på en tvådimensionell tavla. 

Syfte med examensarbetet var att skapa en webbsida, som ökar förståelsen hos studenter som 
läser Linjär algebra. Med webbsidan skulle studenterna själva kunna interaktivt visualisera de 
moment i kursen som kan vara svåra att undervisa i ett klassrum. Programmen skulle fungera 
på alla stora operativsystem och webbläsare. Ett krav var att programmen skulle vara 
lättanvända och samtidigt vara pedagogiska. 

De olika visualiseringar som har skapats är:
• Rotation av en vektor runt en axel. 
• Andragradskurvor som t.ex. ellips, hyperbel och räta linjer. 
• Andragradsytor som t.ex. ellipsoid, hyperboloid, kon och cylinder. 
• För andragradskurvor och andragradsytor har även största och minsta värde från origo 

beräknats. 
• Skärningen mellan två andragradsytor.

Resultatet av examensarbetet är ett antal applikationer som underlättar undervisningen. Dessa 
applikationer kan köras direkt i en webbläsare. Enda kravet är att Java Web Start är installerat. 
Java Web Start finns att installera för alla stora operativsystem.
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Förord
Jag genomförde mitt examensarbete under våren 2010 och hösten 2010 för min utbildning till 
civilingenjör i Medieteknik vid Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Rapporten 
redovisar mitt arbete och programmen finns på kursens hemsida1. Examensarbetet är en 
fortsättning på Edin Katardzic arbete vintern 2009-2010. Jag vill också passa på att tacka 
handledarna George Baravdish, Owe Kågesten och Sasan Gooran för deras hjälp att 
genomföra examensarbetet.

Norrköping i december 2010 

Theo Värn

1 Nätkurs i Linjär Algebra TNA002 [www] http://webcourses.itn.liu.se/
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

George Baravdish och Owe Kågesten har via ett CUL-projekt (Centrum för undervisning och 
lärande) fått medel till att vidareutveckla en nätbaserad1 kurs i Linjär algebra. Tanken är att 
med hjälp av den nya tekniken skapa ett stöd för studenterna i sitt lärande av ämnet. George 
Baravdish har sen tidigare implementerat resultat av tidigare examensarbete i den ordinarie 
programkursen i Linjär algebra för civilingenjörer vid ITN (Institutionen för teknik och 
naturvetenskap). En utvärdering visade senare att studenterna är mycket positiva till att det 
skapas nya verktyg för öka deras förståelse av ämnet.

1.2 Syfte

Alla civilingenjörer vid LiU läser en kurs i Linjär algebra. I kursen finns det delar som 
handlar om geometriska tredimensionella matematiska samband som är svåra för läraren att 
rita på tavlan och för studenten att rita i sitt block. Syftet med detta examensarbete är att 
genom olika webbaserade interaktiva program visualisera dessa delar samt göra det möjligt 
för studenten att aktivt testa olika scenario för dessa frågeställningar. En annan förtjänst skulle 
kunna vara att dessa program kan ge upphov till nya frågeställningar som annars inte hinns 
med i undervisningen.

1.3 Metod och källor

Detta examensarbete är en fortsättning på Edin Katardzic arbete2 med dessa program. Jag har 
använt hans struktur på programmen och nya program har skapats utifrån dessa. Jag har 
använt programspråket Java, eftersom det är objektorienterat och lätt att köra som 
webbaserade program.

1.4 Avgränsningar

Den teori som skulle visualiseras finns i kapitlet linjära avbildningar och kvadratiska former. 
Kapitel som är kvar att visualisera är linjärt beroende, vektorprodukt, matriser, euklidiska rum 
mm.

1.5 Problemformulering och mål

Målet är att skapa webbaserade interaktiva program för studenter i Linjär algebra. 
Programmen ska öka förståelsen för de moment som är svåra att visualisera på en vanlig tavla 
och hjälpa till att lösa uppgifter inom ämnet.

1.6 Nyckelpersoner i arbetet

Dessa tre personer har varit inblandade i projektet. Examinatorn till projektet var George 
Baravdish, han var också handledare inom matematik. Owe Kågesten var också handledare 
inom matematik. Sasan Gooran var teknisk handledare.

1.7 Förkortningar

Nedan i Tabell 1.1 finns de tekniska förkortningar som finns i rapporten.

2 Linköping University Electronic Press [www] http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:287156 
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Förkortning Betydelse
JAMA Java Matrix Package
JAR Java Archive
JNLP Java Network Launching Protocol
JOGL Java Open Graphics Library
HTML Hyper Text Markup Language
MVC Model View Controller
ON-bas Ordonormerad bas
OpenGL Open Graphics Library
XML Extensible Markup Language

Tabell 1.1: Rapportens tekniska förkortningar

1.8 Rapportens syfte och mål

Rapporten är skriven för att väcka intresse hos matematiker för att använda visualisering i 
undervisningen av Linjär algebra och sprida information om visualisering. Rapporten ska göra 
det enklare för efterkommande studenter att fortsätta utveckla programmen och skapa nya 
program. Rapporten är skriven både för att kunna läsas av matematiker men också av 
tekniker.

1.9 Disposition

Nedan gås igenom vad varje kapitel handlar om.

Kapitel 1: Inledning
Här finns introduktionen till rapporten. Syftet och målet med rapporten presenteras.

Kapitel 2: Bakgrundsbeskrivning
Djupare bakgrund än i inledningen.

Kapitel 3: Teknisk bakgrund
Vilka program som måste installeras för att kunna köra programmen och ändra i koden.

Kapitel 4: Genomförande
De olika programmen gås igenom steg för steg.

Kapitel 5: Resultat och analys
Hur examensarbetet gick att utföra och analys.

Kapitel 6: Avslutande diskussion 
Vad har gjorts och vilka förbättringar kan göras.
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2 Bakgrundsbeskrivning
George Baravdish och Owe Kågesten har via ett CUL-projekt fått medel till att vidareutveckla 
en nätbaserad kurs i Linjär algebra. CUL är en förkortning av Centrum för undervisning och 
lärande. Mer information se deras hemsida3. De inledde år 2008 ett samarbete med KTH och 
MATH.SE (Sveriges universitets matematikportal). På denna portal lade de upp 
kurslitteraturen, övningar, tips och lösningsförslag till dessa. 

Tanken är att med hjälp av den nya tekniken skapa ett stöd för studenterna i sitt lärande av 
ämnet. George Baravdish har sen tidigare implementerat resultat av tidigare examensarbete i 
den ordinarie programkursen i Linjär algebra för civilingenjörer vid ITN (Institutionen för 
teknik och naturvetenskap). En utvärdering visade senare att studenterna är mycket positiva 
till att det skapas nya verktyg för öka deras förståelse av ämnet.

De visualiseringar som har gjort i den här rapporten är linjär avbildning av en rotation i 
rummet, andragradskurvor och andragradsytor. De andragradskurvor som här kan visualiseras 
är ellipser, hyperbler och räta linjer. De andragradsytor som här kan visualiseras är 
ellipsoider, hyperboloider, koner och cylindrar.

Mitt examensarbete är en fortsättning av arbetet som Edin Katardzic påbörjade. Edins rapport 
heter ”Visualisering av Linjära Avbildningar i Linjär Algebra” och finns att ladda ner på 
liu.diva-portal.org2 portal. Mina program bygger på den struktur som Edin Katardzic tog fram 
i sitt examensarbete. De olika visualiseringar som han har skapat är, fem olika program om 
ortogonal projektion på ett plan och fyra olika program om spegling i ett plan.

3 Centrum för undervisning och lärande [www] http://www.liu.se/cul/?l=sv 
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3 Teknisk bakgrund

3.1 Installera NetBeans

3.1.1 Installera NetBeans

Ladda ner (välj Java-versionen) och installera NetBeans på: 
http://netbeans.org/downloads/index.html

3.1.2 Installera OpenGL-plugin

Installera NetBeans OpenGL Pack genom att ladda ner den på: 
http://plugins.netbeans.org/PluginPortal/faces/PluginDetailPage.jsp?pluginid=3260

Lägg filen på Skrivbordet och i NetBeans välj Menu:Tools>Plugins>Settings bocka för 
Force install into shared directories. Klicka på Downloaded>Add Plugins... och välj den 
nerladdade filen. Klicka bort GLSL editor och klicka på Install. Starta om NetBeans.

3.1.3 Installera JAMA

Installera bara JAMA för SecDegreeSurfaceTilted. JAMA är ett matrispaket, som innehåller 
färdiga klasser för att göra olika matrisberäkningar som t.ex. matrismultiplikation, beräkna 
egenvärden och egenvektorer.

Ladda ner JAMA på http://math.nist.gov/javanumerics/jama/Jama-1.0.2.jar

Öppna NetBeans och välj Menu:Tools>Libraries och klicka på knappen New Library... och 
skriv Jama klicka OK. Välj Jama i fönstret Libraries: till vänster, klicka sedan på knappen 
Add JAR/Folder... till höger se Figur 3.1 och välj den nerladdade filen Jama.jar.

Högerklicka på projektnamnet och välj Properties>Libraries klicka sedan på Add Library 
och välj Jama se Figur 3.2.
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Figur 3.1: Library Manager

Figur 3.2: Project Properties - SecDegreeSurfaceTilted



3.2 Skapa ett nytt projekt

Skapa ett nytt projekt genom att klicka på Button:New Project (Ctrl+Skift+N) i knappraden 
(andra knappen från vänster). Välj Java i fönstret Categories: till vänster och JOGL 
Application i fönstret Projects: till höger. Klicka sedan på knappen Next till höger se Figur 
3.3. Fyll i formuläret och klicka på Finish.

Kör programmet en gång börja sedan redigera programmet eller kopiera in java-filen du ska 
utgå ifrån.

3.3 Redigera ett Java-projekt i NetBeans

3.3.1 Öppna

Öppna ett befintligt projekt genom att klicka på Button:Open Project (Ctrl+Skift+O) i 
knappraden (tredje knappen från vänster). Projekten ligger i den mapp som du själv väljer, här 
mappen egna_java_program. 
egna_java_program/<projekt namn>/nbproject, men det räcker att öppna mappen 
egna_java_program där alla projekt finns.

Om flera projekt är öppna och aktivt projekt ska bytas, högerklicka på projektnamnet och välj 
Set as Main Project.

3.3.2 Inställningar

Innan programmet körs högerklicka på projektnamnet och välj Set Configuration: Web 
Start alternativt Properties: Application > Web Start, bocka för Enable Web Start.
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Figur 3.3: New Project



3.3.3 Kör

För att köra programmet klicka på Run Project (F6) i knappraden (knapp med grön pil).

3.3.4 Redigera

Redigera programmet genom att söka på texten som ska bytas ut. Välj Edit > Find (Ctrl+F).

3.3.5 Skapa webbmappen

Kopiera mappen lib och alla tre .jar filer där (inklusive JAMA.jar), till den mapp där dina 
publika webbmappar finns. Kopiera även filerna <projekt namn>.jar och <projekt  
namn>.jnlp. Mappen lib och filerna ligger i mappen egna_java_program/<projekt  
namn>/dist-<ditt operativsystem>/.

3.3.6 Uppdatera webbmappen

För att uppdatera programmet på webben behöver bara filen <projekt namn>.jar uppdateras.
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4 Genomförande
Programmen är skrivna i Java, som är ett objektorienterat programspråk. Java är 
plattformsoberoende, dvs. programmen kan köras på flera olika operativsystem. Vid 
kompilering skapas en jar-fil och en jnlp-fil. JAR betyder Java Archive och är ett paketformat 
som kan komprimeras och kan innehålla alla klasser, bilder, text mm, som behövs för att köra 
ett program. Jar-filen kan sedan köras på vilket operativsystem som helst eller läggas upp på 
en webbsida. JNLP är en XML-fil som innehåller information för Java Web Start om var den 
ska hämta alla nödvändiga filer och hur programmet ska startas. När användaren klickar på 
jnlp-filen startas Java Web Start som sedan kör programmet. 

Varje program består av två fönster. Ett fönster där användaren interagerar med programmet, 
här kallat för kontrollfönstret. Det andra fönstret är där visualiseringen sker, här kallat för 
grafikfönstret. I grafikfönstret används det kraftfulla språket JOGL (Java Open Graphics 
Library), som är ett bibliotek där programmeraren använder det kraftfulla OpenGL i ett Java-
program. OpenGL är ett grafikbibliotek skrivet i ett maskinnära programspråk och använder 
sig av datorns grafikkort föra att köra programmet, vilket gör att programmen blir mycket 
snabbare. I det andra fönstret, där interaktiviteten med användaren finns är skrivit m.h.a. Javas 
fönstersystem Swing. Texten i programmet är skrivna i HTML, vilket gör det enkelt att skriva 
texten i fet stil, kursiv stil, matematiska tecken eller text i olika färger, även matriser och 
vektorer kan skrivas ut. Tyvärr finns det en del begränsningar i Javas HTML-rendering, så 
alla HTML-taggar fungera inte.

De flesta program som jag skrivit i det här projektet består av två eller tre delar. Första delen 
består av en menyrad och en snabbmeny. Snabbmenyn finns bara med i vissa program. 
Menyraden, som består av de tre huvudmenyerna File, View och Help. Med dessa tre 
huvudmenyer kan programmet stängas, initieras om och en viss hjälp fås. Med snabbmenyn 
(blå text) kan man hoppa mellan olika delar i ett program se Figur 4.1.

Under menyn finns själva huvudprogrammet, där inmatning och utskrift av text sker. I Figur 
4.2 nedan visas exempel på hur matriser, texter med olika färger, matematiska tecken, 
nedsänkta- och upphöjda tecken ser ut. 
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Figur 4.1: Meny för rotation



Längst ner i fönstret finns knappraden och knappsatsen för navigation i grafikfönstret och i 
huvudprogrammet se Figur 4.3. Den övre knappraden är till för navigera i kontrollfönstret. De 
undre knapparna är till för att navigera i grafikfönstret. Med knapparna Left, Right kan 
visualiseringen flyttas i sidled och knapparna Up, Down flyttar visualiseringen upp eller ner. 
Att zooma in eller ut går också med knapparna Zoom+, Zoom-.

4.1 Rotation

För att illustrera rotation skulle en vektor roteras runt en axel. Denna vektor och vinkeln 
vektorn ska roteras matar användaren själv in i programmet. Detta skulle göras med tre olika 
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Figur 4.2: Huvuddel för rotation

Figur 4.3: Knapparna i rotation



exempel på axlar och ett exempel från kursboken4. De tre olika axlarna är rotation runt z-
axeln, dvs. rotationsaxeln L är parallell med (0,0,1)t. Rotation runt axeln L är parallell med 
(1,1,1)t och valfri rotationsaxel, som användaren själv matar in.

4.1.1 Teorin bakom rotation

Vektorn u ska roteras runt en linje L genom origo med riktningsvektorn v, vinkeln Ө moturs. 
En ny ON-bas införs {f1, f2, f3}. ON-bas betyder att vektorerna är ortogonala mot varandra 
och normerade. Vektorn v ska vridas runt sig själv och därför normerar vi den och får:

f 1=
1
∣v∣

v

Vridningen sker i planet som har v som normal. Basvektorerna f2, f3 väljs så att de ligger i 
detta plan ortogonal mot v. Basvektorn f3 väljs så att basen {f1, f2, f3} blir ett högerorienterat 
system, dvs.

f 3= f 1× f 2

Ur Figur 4.4 hämtat från kursboken4 fås:

Rotationen av f1 är R(f1) = f1

Rotationen av f2 är R(f2) = cos(Ө) f2 + sin(Ө) f3 
Rotationen av f3 är R(f3) = -sin(Ө) f2 + cos(Ө) f3 

Avbildningsmatrisen för rotation kallas också för rotationsmatris. Avbildningsmatrisen för 
rotation Ө runt första basvektorn f1 blir då:

4 Baravdish, George [2009], Linjär algebra TNA002, LiU-Tryck Kåkenhus Norrköping
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Figur 4.4: Rotation av basvektorer.



Formel 4.1: Avbildningsmatris för rotation

Transformationsmatrisen eller basbytesmatrisen mellan ON-baserna e och f, fås genom 
sambandet f = eT. Där transformationsmatrisen T är:

T=
│ │ │
f 1 f 2 f 3

│ │ │ 
så får vi att matrisen i basen e ges av:

Ae=TA f T−1

Eftersom vektorerna är ON-baser gäller att:

T t T =E⇔T−1=T t

Detta ger att Ae kan skrivas

Ae=TA f T t

Rotationen av vektorn u kan slutligen skrivas på formen:

Formel 4.2: Sambandet mellan 
matriserna Ae och Af

4.1.2 Teorin bakom projektion

När rotationen ska animeras ska vektorn u och det roterade resultatet R(u) projiceras på planet 
till rotationsaxeln L. Ur Figur 4.4 fås att projektionen av f1 på planet blir 0, f2 och f3 projiceras 
på sig själva.

Projektionen av f1 är P(f1) = 0
Projektionen av f2 är P(f2) = f2

Projektionen av f3 är P(f3) = f3 

Avbildningsmatrisen för projektion kallas också för projektionsmatris.
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Ru=Ae u=TA f T t u .

A f =
│ │ │

R f 1 R f 2 R f 3

│ │ │ =1 0 0
0 cosӨ −sinӨ
0 sinӨ cosӨ 



Formel 4.3: Avbildningsmatris för projektion

4.1.3 Implementationen av rotationen

Visualiseringen av rotationen delades upp i 4 delar. 

• Först skulle projektion av vektorn u visualiseras u proj=T t u  se Figur 4.5.

• Sedan skulle rotationen av uproj visualiseras A f u proj=A f T t u  se Figur 4.6.

• Projektion av roterade vektorn Ru=TA f u proj=TA f T t u  se Figur 4.7.
• Slutresultatet av rotationen av vektorn u visualiseras. Se Figur 4.8.
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A f =
│ │ │

P  f 1 P  f 2 P  f 3

│ │ │ =0 0 0
0 1 0
0 0 1

Figur 4.5: Animation av rotation av vektor - Steg 1
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Figur 4.6: Animation av rotation av vektor - Steg 2

Figur 4.7: Animation av rotation av vektor - Steg 3



För visualisering av vektorns projektion, dvs. vektorn ser ut att falla ner på sin egen 
projektion, användes följande kod:

Variabeln negSign talar om vektorn befinner sig ovan (negSign > 0) eller under planet. 
Variablerna nx, ny, nz är koordinater till planets normal. Om skalärprodukten av u · n är större 
än noll, är vektorn u över planet.

Så länge som vektorn befinner sig ovan planet, minskas värdena på vektorn tills vektorn 
ligger i planet. Variabeln SPEED är en konstant, som talar om hur fort vektorn ska ”falla” ner 
på sin projektion och multiplikationen med planets normal ger att vektorn minskas längs med 
normalen.

4.1.4 Rotation runt axeln L // (0,0,1)t 

Rotera vektorn u runt en linje L med riktningsvektorn v = e(0,0,1)t. Enligt Formel 4.2 är 
rotationen av vektorn u.
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 negSign = Math.signum(nx * ux + ny * uy + nz * uz); 

 if (negSign * (nx * xproj + ny * yproj + nz * zproj) > 0f) {
xproj = xproj - negSign * nx * SPEED;
yproj = yproj - negSign * ny * SPEED; 
zproj = zproj - negSign * nz * SPEED;

 }

Figur 4.8: Animation av rotation av vektor - Steg 4



Ru=Ae u=TA f T t u

där avbildningsmatrisen för rotation är enligt Formel 4.1 

A f =1 0 0
0 cosӨ −sinӨ
0 sinӨ cosӨ 

och om f1 är lika med rotationsaxeln L, dvs. f1 = e(0,0,1)t, så kan f2 och f3 väljas så att dessa 
ligger i xy-planet, dvs. f2 = e(1,0,0)t och f3 = e(0,1,0)t i ett höger ON-system. 
Transformationsmatrisen T fås genom sambandet f = eT

T=
│ │ │
f 1 f 2 f 3

│ │ │ =0 1 0
0 0 1
1 0 0

Allt insatt i Formel 4.2 blir då

Ru=Ae u=TA f T t u=0 1 0
0 0 1
1 0 0

1 0 0
0 cosӨ −sinӨ
0 sinӨ cosӨ 0 0 1

1 0 0
0 1 0u=cosӨ −sinӨ 0

sinӨ cosӨ 0
0 0 1u

Användaren anger vektorn u och vinkeln Ө som u ska roteras runt linjen L, sedan räknar 
programmet ut R(u) med hjälp av formeln ovan och ritar ut allt på skärmen. Hur en animation 
av rotationen kan se ut se Figur 4.8.

Projektionen av en vektor på planet när rotationsaxeln är parallell med (0,0,1)t är enkelt, 

vektorns z-värde sätts bara till 0. Projektionen av vektorn u blir då P u=
ux

u y

0
 .

4.1.5 Rotation runt axeln L // (1,1,1)t 

Första basvektorn f1 ska vara parallell med L, dvs. parallell med vektorn v. Därför normerar vi 
den och får:

f 1=
1
∣v∣

v=
1
3

e 111  

Andra basvektorn f2 ska vara ortogonal till f1, dvs. ligger i planet. Välj t.ex. f 2=
1
 2

e  1
−1
0 

I ett höger ON-system fås f3 genom att räkna ut vektorprodukten av f1 och f2.
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f 3= f 1× f 2=
1
3

e 111× 1
2

e  1
−1
0 = 1

6
e  1

1
−2

Transformationsmatrisen T fås genom sambandet f = eT

T=
│ │ │
f 1 f 2 f 3

│ │ │ =
1
3

1
2

1
6

1

3
−1

2
1

6
1
3

0
−2
6


Allt insatt i Formel 4.2 blir då

Ru=Ae u=TA f T t u=T 1 0 0
0 cosӨ −sinӨ
0 sinӨ cosӨ T t u

Användaren anger vektorn u och vinkeln Ө som u ska roteras runt linjen L, sedan räknar 
programmet ut R(u) med hjälp av formeln ovan och ritar ut allt på skärmen.

Projektionen av en vektor på planet när rotationsaxeln är parallell med (1,1,1)t kan räknas ut 
enligt nedan.

Avbildningsmatrisen för projektion se Formel 4.3.

A f =0 0 0
0 1 0
0 0 1

Projektionsmatrisen Af enligt ovan och transformationsmatrisen T enligt ovan ger att 
projektionsmatrisen Ae i den gamla basen blir:

P u=Ae u=TA f T t u=
1
3

e  2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2 u

4.1.6 Rotation runt valfri axeln L

Användaren matar in rotationsaxeln, kallas här för v = (vx,vy,vz)t. Första basvektorn f1 ska vara 
parallell med L, dvs. parallell med vektorn v. Därför normerar vi den och får:

f 1=
1
∣v∣

v=
1

v x
2
v y

2
vz

2
e 

v x

v y

v z
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Andra basvektorn f2 ska vara ortogonal till f1. Välj t.ex. f 2=
1

 vx
2v z

2
e 

v z

0
−v x

  visas enkelt 

genom att skalärprodukten är lika med noll. f 1⋅ f 2=konstant⋅v x⋅v zv y⋅0−v z⋅vx =0  

I ett höger ON-system fås f3 genom att räkna ut vektorprodukten av f1 och f2.

f 3= f 1× f 2

Transformationsmatrisen T fås genom sambandet f = eT

T=
│ │ │
f 1 f 2 f 3

│ │ │ 
Allt insatt i Formel 4.2 blir då

Ru=Ae u=TA f T t u=T 1 0 0
0 cosӨ −sinӨ
0 sinӨ cosӨ T t u

Användaren anger vektorn u och vinkeln Ө som u ska roteras runt linjen L, sedan räknar 
programmet ut R(u) med hjälp av formeln ovan och ritar ut allt på skärmen.

4.2 Andragradskurvor på kanonisk form 

Tre andragradskurvor skulle visualiseras. Dessa tre kurvor som kan visualiseras är ellips, 
hyperbel eller räta linjer. Först måste användaren välja vilken av de tre kurvorna som ska 
visualiseras, sedan matar användaren i värden och kurvan ritas ut. Skärningspunkter med 
axlarna skulle också räknas ut och visas. 

4.2.1 Teorin bakom andragradskurvor på kanonisk form

Om Q(u) = c är en andragradskurva i ON-basen e och lika med konstanten c, så kan Q(u) 
skrivas på kvadratisk form se Formel 4.4. 

Formel 4.4: Andragradskurva på kvadratisk form

Där c är en konstant och x1 och x2 är axlar.

För att få en symmetrisk matris A, så sätts a12 = a21. På matrisform blir Q då

Qu= x1 x2 a11 a12

a12 a22
 x1

x2
=X t AX =c
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Q u=Q x1 e1x 2e 2=∑
j=1

2

∑
k=1

2

a jk x j xk=a11 x1
2a12 x1 x2a21 x2 x1a22 x2

2=c



Om Q(u) skrivs om till en kanonisk bas, dvs. i en ON-bas av egenvektorer f se Formel 4.5 

nedan. Matrisen A kan skrivas som A = TDTt. Där matrisen D=λ1 0
0 λ2

 är egenvärdena till 

matrisen A. Om basen byts från e till f byts också koordinaterna från X till Y genom 
sambandet X = TY.

Qu=X t AX=X t
TDT t

 X =TY 
t TDT t

TY =Y t T t TDT t TY =Y t DY=c

Formel 4.5: Andragradskurva på 
kanonisk form

Matrisen A=a11 a12

a12 a22
 har egenvärdena λ1 och λ2 som kan räknas ut genom nedanstående 

samband, som kallas för sekularekvationen.

det  A−λE =0 ⇔ ∣a11−λ a12

a12 a22−λ∣=a11− λa22−λ−a12
2 =0

⇔ λ2−λ a11a22a11a22−a12
2 =0

Formel 4.6: Egenvärden från 
sekularekvationen

Dessa tre fall fås vid olika värden på λ och c.
1. Om λ1 > 0, λ2 > 0 och c > 0, blir kurvan en ellips. 
2. Om λ1 > 0, λ2 < 0 och c > 0, blir kurvan en hyperbel. 
3. Om λ1 > 0, λ2 < 0 och c = 0, blir kurvan två räta linjer. 

Punkter närmast och längst ifrån origo skulle också beräknas. Skärningspunkterna med f1- och 
f2-axlarna fås genom att lösa ut y1 resp. y2 ur Formel 4.5.

Skärningspunkterna med f1-axeln blir då:

Formel 4.7: Skärning med f1-
axeln

Skärningspunkterna med f2-axeln blir då:
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Q u=Q  y1 f 1 y2 f 2=λ1 y1
2
 λ2 y2

2
=c

⇔ λ1,2=
a11a22

2
± a11a22

2 
2

−a11 a22a12
2

y2=0 ⇒ λ1 y1
2=c ⇒ y1=± c

λ1



Formel 4.8: Skärning med f2-
axeln

4.2.2 Ellips

Kurvan blir en ellips när λ1 > 0, λ2 > 0 och c > 0. Det bästa resultatet för att rita ut en ellips 
blev om kurvan ritades på parameterform. Parameterform-sambandet är hämtat från Wolfram 
MathWorlds hemsida5 se nedan.

y1= c
λ1

cos  β 

y2= c
λ2

sin β 

0≤β≤2π

där y1 och y2 motsvarar x- och y-axeln. Ellipsen ritas ut genom att variabeln β ändras från 
startvärdet 0 till slutvärdet 2π i en loop.

4.2.3 Hyperbel

Kurvan blir en hyperbel när λ1 > 0, λ2 < 0 och c > 0. Kurvan delas upp i två delar, en 
vänsterdel och en högerdel, därför finns plus- och minustecknet framför roten ur. Om y1 bryts 
ur Formel 4.5 fås nedanstående samband.

y1=± c−λ2 y2
2

λ1

där y1 och y2 motsvarar x- och y-axeln. Hyperbeln ritas ut genom att variabeln y2 ändras från 
ett startvärde till ett slutvärde och varje liten del av hyperbeln ritas ut, som en rät linje.

Specialfallet inträffar när: λ1 < 0, λ2 > 0, det löstes genom att rita som ovan, men genom att 
rotera hela koordinatsystemet 90º moturs, mha. inbyggda JOGL kommando.

4.2.4 Två räta linjer

Kurvan blir två räta linjer när λ1 > 0, λ2 < 0 och c = 0. Det blir två linjer, därför finns plus- och 
minustecknet framför roten ur. Om y2 bryts ur Formel 4.5 fås nedanstående samband.

y2=± y1−λ1

λ2

Där y1 och y2 motsvarar x- och y-axeln. Linjerna ritas ut genom att lutningskoefficienten är 

känd ( −λ1

λ2

) och linjerna går genom origo.

5 Ellipse -- Wolfram MathWorld [www] http://mathworld.wolfram.com/Ellipse.html 
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y1=0 ⇒ λ2 y2
2
=c ⇒ y2=± c

λ2



4.3 Andragradskurvor på allmän form 

Tre olika andragradskurvor på allmän form skulle visualiseras. Dessa är ellips, hyperbel eller 
två parallella räta linjer. Programmet bestämmer även de punkter på kurvan som ligger 
närmast och längst bort från origo. Innan kurvan ritas ut stegas användaren genom de 
matematiska beräkningar som ligger till grund för visualiseringen.

Den geometriska tolkningen är att kurvan blir en ellips, hyperbel eller två räta linjer, som i 
fallet när kurvan kunde skrivas på kanonisk form. Skillnaden är att kurvan nu roteras kring z-
axeln moturs, en vridning av kurvan sker från e1-riktning till f1-riktning.

4.3.1 Basbyte

Det första som ska göras är att skriva om ekvationens vänstra led från kvadratisk form till 
matrisform i basen e.

Qu=Qx1 e1x 2e 2=a11 x1
2
a12 x1 x2a21 x2 x1a22 x2

2
= x1 x2 a11 a12

a21 a22
x1

x2
=X t AX =c

Egenvärdena λ1 och λ2 till matrisen A=a11 a12

a21 a22
 är enligt Formel 4.6.

⇔ λ1,2=
a11a22

2
±  a11a22

2 
2

−a11 a22a12
2

Om uttrycket under roten är negativt visas ett felmeddelande för användaren. Nu kan λ1 och λ2 

räknas ut och Q(u) kan nu skrivs om till en kanonisk bas, dvs. i en ON-bas av egenvektorer f 
se Formel 4.5.

Qu=Q y1 f 1 y2 f 2=λ1 y1
2
 λ2 y2

2
=c

4.3.2 Egenvektorer

Nu när egenvärdena har räknas ut kan även egenvektorerna räknas ut. Egenvektorerna tas 
fram genom ekvationen nedan. Där egenvärdena λ1 och λ2 stoppas in i

A− λE X =0 ⇔ a11−λ a12

a21 a22−λ x1

x2
=0

x1 a11−λ x2 a12=0 ⇒ x2=x1

λ−a11

a12

x1 a12 x2a22−λ=0 ⇒ x1= x2

λ−a22

a12

Antar att x2 > 0, dvs. f1 och f2 finns i övre halvan av koordinatsystemet. All vridningen är 
ekvivalent med en vridning på max 90° moturs i och med att egenvärdena λ1 och λ2 kan byta 
plats. Sätter alltså x2 = 1 för att få enkla samband. Egenvektorerna räknas sedan ut och 
normeras.
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f 1 : x11
=

λ1−a22

a12

, x2=1 ⇒ f 1=
1

 x11

2
1 

x11

1 =kvot1x11

1 
f 2 : x12

=
λ2−a22

a12

, x2=1 ⇒ f 2=
1

 x12

2
1 

x12

1 =kvot2x12

1 
Transformationsmatrisen T fås genom sambandet f = eT

T=
│ │
f 1 f 2

│ │ =
x11

kvot1

x12

kvot2

1
kvot1

1
kvot2


för att basen f ska vara en ortogonal ska det(T) = ±1. Om det(T) = -1 så byt plats på 
 f1- och f2-vektorerna i transformationsmatrisen T. 

det T =
x11

kvot1

1
kvot2

−
x12

kvot2

1
kvot1

=
1

kvot1 kvot2

 x11
− x12

=1

För att det(T) = 1 räcker att x11 > 0, eftersom kvot1 > 0, kvot2 > 0 och x11 > x12  . Egenvärdena λ1 

och λ2 väljs så att λ1 > λ2, vilket ger att x11 > x12  . Byt plats på f1- och f2-vektorerna i 

transformationsmatrisen T om x11 < 0, dvs. detta sker när x11
=

λ1−a22

a12

0

4.3.3 Vinkeln kurvan ska vridas

Kurvan ritas enklast genom att först rotera hela koordinatsystemet moturs kring z-axeln och 
sedan rita ut som kurvorna som i Kapitel 4.2. Rotation av systemet sker som en vridning av 
e1-axeln till f1-axeln se Figur 4.9.
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Figur 4.9: Rotation av från basen e till basen f



Vinkeln basen f ska roteras fås ur följande samband.

Formel 4.9: Vridning av kurvan runt z-axeln

4.3.4 Närmast och längst bort från origo

Punkter närmast och längst ifrån origo skulle också beräknas. Enklast görs det i kanonisk 
form med nya koordinater Y, för att sedan räknas om till gamla koordinater X. 

Skärningspunkterna med f1-axeln taget från Formel 4.7.

y2=0 ⇒ λ1 y1
2
=c ⇒ y1=± c

λ1

Skärningspunkterna med f2-axeln taget från Formel 4.8.

y1=0 ⇒ λ2 y2
2=c ⇒ y2=± c

λ2

Koordinaterna i den gamla basen e fås genom sambandet:  X = TY. Där T är 
transformationsmatrisen och fås genom sambandet f = eT.

T=
│ │
f 1 f 2

│ │ 
För att basen f ska vara en ortogonal bas ska det(T) = ±1. Om det(T) = -1 byt plats på 
 f1- och f2-vektorerna i transformationsmatrisen T. Exempel på hur en ellips och en hyperbel 
ser ut se Figur 4.10 och 4.11.
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vinkel=arctan   f 1y

 f 1x
=arctan 

x 2

∣f 1∣

x1

∣f 1∣
=arctan 

x2

x1
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Figur 4.10: Ellips med punkter närmast och längst bort från origo

Figur 4.11: Hyperbel med punkter närmast och längst bort från origo



4.4 Andragradsytor på kanonisk form 

Fyra olika andragradsytor på kanonisk form skulle visualiseras. De ytor som kan visualiseras 
är ellipsoid, hyperboloid, kon och cylinder. 

4.4.1 Teorin bakom andragradsytor på kanonisk form 

Om Q(u) = c är en andragradsyta i ON-basen f och lika med konstanten c, så kan Q(u) skrivas 
på kanonisk form se Formel 4.10.

Formel 4.10: Andragradsyta på kanonisk form

Fyra fall fås vid olika värden på λ och c.
1. Om λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 > 0 och c > 0, blir ytan en ellipsoid. 
2. Om λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 < 0 och c > 0, blir ytan en hyperboloid. 
3. Om λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 < 0 och c = 0, blir ytan en kon. 
4. Om λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 = 0 och c > 0, blir ytan en cylinder. 

4.4.2 Ellipsoid

Ytan blir en ellipsoid när λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 > 0 och c > 0. Jag försökte först rita ut ytan genom 
att sätta ett av y1 ,y2 eller y3 till en konstant och rita ut 2D-ellipser. Började vid ena min-
punkten och gick till max-punkten och ritade ut en 2D-ellips med ett konstant avstånd mellan 
dem. Men det bästa resultatet för att rita ut en ellipsoid blev om ytan ritades på 
parameterform. Parameterform-sambandet är hämtat från Wolfram MathWorlds hemsida6 se 
nedan.

y1= c
λ1

cos  β sin α 

y2= c
λ2

sin β sin α 

y3= c
λ3

cos α

0≤α≤π
0≤β≤2π

Där y1, y2 och y3 motsvarar x-, y- och z-axeln. Ellipsoiden ritas ut genom att variabeln α 
ändras från startvärdet 0 till slutvärdet π i en loop och β ändras från 0 till 2π i en annan loop. 
Varje liten del ritas sedan ut, som en rät linje. Ytan ritades ut i två steg, först ritades rutnätet 
och sedan ritades själva ytan ut. Rutnätet ritades ut som longitud (från pol till pol) och latitud 
(ellipser runt polerna). Ytan däremot ritades som halvgenomskinliga rektanglar som täckte 
hela ytan. För att se hur ellipsoiden ser ut se Figur 4.12.

6 Ellipsoid -- Wolfram MathWorld [www] http://mathworld.wolfram.com/Ellipsoid.html
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Qu=Q y1 f 1 y2 f 2 y3 f 3=λ1 y1
2
λ2 y2

2
 λ3 y3

2
=c



4.4.3 Hyperboloid enmantlad

Ytan blir en enmantlad hyperboloid när λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 < 0 och c > 0. Det bästa resultatet för 
att rita ut en enmantlad hyperboloid blev om ytan ritades på parameterform. Parameterform-
sambandet är hämtat från Wolfram MathWorlds hemsida7 se nedan.

y1= c
λ1
1t 2cos  β 

y2= c
λ2

1t2 sin β 

y3= c
λ3

t

t∈ℝ
0≤β≤2π

Där y1, y2 och y3 motsvarar x-, y- och z-axeln. Hyperboloiden ritas ut genom att variabeln t 
ändras från ett minvärde -3,5 till ett maxvärde 3,5 i en loop och β ändras från 0 till 2π i en 
annan loop. Varje liten del ritas sedan ut, som en rät linje. Ytan ritades ut i två steg, först 
ritades rutnätet och sedan ritades själva ytan ut. Rutnätet ritades ut som hyperbelbågar och 
ellipser. Ytan däremot ritades som halvgenomskinliga rektanglar som täckte hela ytan, på 

7 Hyperboloid -- Wolfram MathWorld [www] http://mathworld.wolfram.com/Hyperboloid.html
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Figur 4.12: Ellipsoid



samma sätt som för en ellipsoid. För att se hur den enmantlade hyperboloiden ser ut se Figur 
4.13.

4.4.4 Hyperboloid tvåmantlad

Ytan blir en tvåmantlad hyperboloid när λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 < 0 och c < 0. Skillnaden mot 
enmantlad är bara att c < 0. Det bästa resultatet för att rita ut en tvåmantlad hyperboloid blev 
om ytan ritades på parameterform. Parameterform-sambandet är hämtat från Wolfram 
MathWorlds hemsida8 se nedan.

y1= c
λ1

sinh t cos β 

y2= c
λ2

sinht sin β 

y3=± c
λ3

cosh t 

t∈ℝ
0≤β≤2π

Där y1, y2 och y3 motsvarar x-, y- och z-axeln. Hyperboloiden ritas ut genom att variabeln t 
ändras från ett minvärde -3,5 till ett maxvärde 3,5 i en loop och β ändras från 0 till 2π i en 

8 Hyperboloid -- Wolfram MathWorld [www] http://mathworld.wolfram.com/Hyperboloid.html
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Figur 4.13: Enmantlad hyperboloid



annan loop. Varje liten del ritas sedan ut, som en rät linje. Plus- och minustecknet i y3 

variabeln ger två halvor på hyperboloiden. Ytan ritades ut i två steg, först ritades rutnätet och 
sedan ritades själva ytan ut. Rutnätet ritades ut som hyperbelbågar och ellipser. Ytan däremot 
ritades som halvgenomskinliga rektanglar som täckte hela ytan, på samma sätt som för en 
ellipsoid. För att se hur den tvåmantlade hyperboloiden ser ut se Figur 4.14.

4.4.5 Kon

Ytan blir en kon när λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 < 0 och c = 0. Det bästa resultatet för att rita ut en kon 
blev om ytan ritades på parameterform. Parameterform-sambandet är hämtat från Wolfram 
MathWorlds hemsida9 se nedan.

y1= 1
λ1

t cos β 

y2= 1
λ2

t sin  β

y3= 1
λ3

t

t∈ℝ
0≤β≤2π

9 Cone -- Wolfram MathWorld [www] http://mathworld.wolfram.com/Cone.html
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Figur 4.14: Tvåmantlad hyperboloid



Där y1, y2 och y3 motsvarar x-, y- och z-axeln. Konen ritas ut genom att variabeln t ändras från 
ett minvärde -3,5 till ett maxvärde 3,5 i en loop och β ändras från 0 till 2π i en annan loop. 
Varje liten del ritas sedan ut, som en rät linje. Ytan ritades ut i två steg, först ritades rutnätet 
och sedan ritades själva ytan ut. Rutnätet ritades ut som räta linjer och ellipser. Ytan däremot 
ritades som halvgenomskinliga rektanglar som täckte hela ytan, på samma sätt som för en 
ellipsoid. För att se hur konen ser ut se Figur 4.15.

4.4.6 Cylinder

Ytan blir en cylinder när λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 = 0 och c > 0. Cylindern ritades ut precis på samma 

sätt som när ellipsoiden ritades ut, med den skillnaden att λ3 = 0. Jag satte  c
λ3

=1000 , 

vilket gör att det ser ut som en cylinder. Cylinder på parameterform blir då.

y1= c
λ1

cos  β sin α 

y2= c
λ2

sin β sin α 

y3=1000 cosα
0≤α≤π
0≤β≤2π
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Figur 4.15: Kon



För att se hur cylindern ser ut se Figur 4.16.

4.5 Andragradsytor på allmän form 

Två olika andragradsytor på allmän form skulle visualiseras. Dessa är ellipsoid och 
hyperboloid. Programmet bestämmer även de punkter på ytan som ligger närmast och längst 
bort från origo. Innan ytan ritas ut stegas användaren genom de matematiska beräkningar som 
ligger till grund för visualiseringen.

Den geometriska tolkningen är att ytan blir en ellipsoid, en hyperboloid eller en kon, som i 
fallet när ytan kunde skrivas på kanonisk form. Skillnaden är att ytan nu roteras kring två 
axlar moturs, en vridning av ytan sker från e1-riktning till f1-riktning och en annan från e2-
riktning till f2-riktning.

4.5.1 Basbyte och egenvektorer

Det första som ska göras är att skriva om ekvationens vänstra led från kvadratisk form till 
matrisform i basen e.

Qu=Qx1 e1x 2e 2x3 e3=∑
j=1

3

∑
k=1

3

a jk x j x k=X t AX =c
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Figur 4.16: Cylinder



Matrisen A=
a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
 har egenvärdena λ1, λ2 och λ3 som kan räknas ut genom 

nedanstående samband, som kallas för sekularekvationen.

det  A−λE =0 ⇔ ∣
a11−λ a12 a13

a21 a22−λ a23

a31 a32 a33−λ∣=0

Nedanstående kod användes för att räkna ut egenvärdena λ1, λ2 och λ3 , egenvektorerna f1, f2 

och f3 och transformationsmatrisen T. Klassen Matrix och medlemsfunktionerna eig, getV och 
getRealEigenvalues kommer från det externa matrispaketet Jama.

Först skapas en array av a11 till a33 , som heter vals. En matris A skapas från denna array. 
Sedan skapas transformationsmatrisen T mha. två medlemsfunktionerna  eig, getV. 
Funktionen setSign som jag själv har gjort se Bilaga 1, sidan 58. Denna Funktion ser till så att 
matrisen T har så få minustecken som möjligt. Egenvärdena räknas sedan ut mha. 
medlemsfunktionen getRealEigenvalues. Till sist så gör funktionen swapColumn så att 
kolumnerna (egenvektorerna) byter plats i matrisen T så att: det(T) = 1. Funktion 
swapColumn har jag själv gjort se Bilaga 2, sidan 60.

4.5.2 Vinkeln ytan ska vridas

Ytan ritas enklast genom att först rotera hela koordinatsystemet och sedan ritas ellipsoiden 
och hyperboloiden ut på samma sätt som i Kapitel 4.4. Rotation av systemet sker först som en 
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 // Skapa array som ska bli matris 
 double[][] vals = {{a11, a12, a13}, 
   {a12, a22, a23}, 

  {a13, a23, a33}}; 

 // Skapa matrisen från en array 
 Matrix A = new Matrix(vals); 

 // Skapa en transformationsmatrisen T från A 
 EigenvalueDecomposition V = A.eig(); 
 Matrix T = V.getV(); 

 // Gör så att varje vektor får max 0 eller 1 minustecken. 
 setSign(T); 

 // Räkna fram egenvärdena 
 double[] lamda = V.getRealEigenvalues(); 

 // Swappa kolumner så att det(T) = 1 
 T = swapColumn(T, lamda);



vridning av e1-axeln till f1-axeln se Figur 4.17. Sedan som en vridning runt f1-axeln, från e2-
axeln till f2-axeln se Figur 4.18. 
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Figur 4.17: Vridning från axeln e1 till axeln f1

Figur 4.18: Vridning från axeln e2 till axeln f2



Vridning nummer två enligt Figur 4.18 fås genom att räkna ut skalärprodukten mellan de två 
vektorerna e2 till f2, se nedan.

e2⋅ f 2=∣e2∣∣ f 2∣cos vinkel  ⇒ vinkel=arccos e2⋅ f 2

∣e2∣∣f 2∣

4.5.3 Närmast och längst bort från origo

Punkter närmast och längst ifrån origo skulle också beräknas. Enklast görs det i kanonisk 
form med nya koordinater Y, för att sedan räknas om till gamla koordinater X. 
Skärningspunkterna med f1-, f2- och f3-axlarna fås genom att lösa ut y1, y2 resp. y3 ur Formel 
4.10.

Skärningspunkterna med f1-axeln blir då:

Formel 4.11: Skärning med f1-axeln

Skärningspunkterna med f2-axeln blir då:

Formel 4.12: Skärning med f2-axeln

Skärningspunkterna med f3-axeln blir då:

Formel 4.13: Skärning med f3-axeln

Skärningspunkterna i den gamla basen e fås genom sambandet:  X = TY. Där T är 
transformationsmatrisen och fås genom sambandet f = eT.

T=
│ │ │
f 1 f 2 f 3

│ │ │ 
För att basen f ska vara en ortogonal ska det(T) = ±1. Om det(T) = -1 byt plats på 
 f1-, f2- och f3-vektorerna i transformationsmatrisen T. 

4.6 Minsta/största värde för skärningen mellan två ytor

Exempel 20.7 i kursboken4 skulle visualiseras. Största och minsta värdet som kurvan
Qe X =x1

2
6x1 x2 x2

2 antar i skärningen med enhetscirkeln ska räknas ut och 
visualiseras. Användaren ska inte mata in några värden utan bara klicka för att visa 
beräkningar och visualisera de olika stegen. Det här programmet består av 4 delar. Den 
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y2=0, y3=0 ⇒ λ1 y1
2
=c ⇒ y1=± c

λ1

y1=0, y3=0 ⇒ λ2 y2
2=c ⇒ y2=± c

λ2

y1=0, y2=0 ⇒ λ3 y3
2
=c ⇒ y3=± c

λ3



översta delen är snabbmenyn (blå text), där under är själva exemplet som syns hela tiden i 
programmet se Figur 4.19. Under detta kommer uträkningarna och längst ner i fönstret som i 
de andra programmen finns knappraden och knappsatsen. Dessa används för att navigera i 
grafikfönstret och stega fram och bakåt i huvudprogrammet.

4.6.1 Teorin bakom skärningen mellan två ytor

Kurvan Q i den kvadratiska formen och enhetscirkeln se nedan. 

Q  x =Qx1 e1 x2 e2= x1
26x1 x2x2

2

x1
2
x2

2
=1

Q(x) kan skrivas på matrisform. Q  x =x1
2
6x1 x2 x2

2
=X t1 3

3 1X =X t AX  

A är symmetrisk och därför diagonaliserbar med A = TDTt. Egenvärdena resp. egenvektorer 

till A är D=−2 0
0 4 och T=

1
2  1 1

−1 1 . 

Byte till ON-bas ges av koordinatsambandet X = TY. Q kan då skrivas i kanonisk bas.

Q x =X t 1 3
3 1 X =X t AX=X t TDT t X =Y t DY =−2y1

2
4y2

2

Enhetscirkeln i nya basen

1= x1
2x2

2=X t X =TY t TY=Y t T t TY =Y t Y = y1
2 y2

2

Q:s största värde är 4 på y1
2 y 2

2=1 sker i punkten y1 = 0, y2 = ±1 blir i gamla basen med 

koordinatsambandet X =TY=
±1

2 11 .

Q:s minsta värde är -2 på y1
2 y 2

2=1 sker i punkten y1 = ±1, y2 = 0 blir i gamla basen med 

koordinatsambandet X =TY=
±1
2  1

−1 .
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Figur 4.19: Snabbmenyn och exemplet



4.6.2 Räkna fram basbyte och rita ut det

Först räknas egenvärdena (-2 och 4) ut mha. sekularekvationen se Kapitel 4.6.1. Egenvärdena 

används sedan för att beräkna transformationsmatrisen T=
│ │
f 1 f 2

│ │ = 1

2 
1 1
−1 1 se 

Kapitel 4.6.1. Sedan ritas den gamla basen e och den nya basen f ut. Den nya basen vrids 
enligt Formel 4.9.

vinkel=arctan   f 1y

 f 1x


4.6.3 Rita ytan Q

Ytan ritas ut i två steg. Först ritas rutnätet ut sedan ritas den halvgenomskinliga ytan ut. 
Rutnätet och ytan ritas ut som ellipser på parameterform se Formel 4.14.

Formel 4.14: Rutnätet  
på parameterform

Där y1-, y2- och y3-axlarna är de roterade x-, y- och z-axlarna. Rutnätet ritas ut som linjer 
genom att variabeln r ändras från startvärdet 0 till slutvärdet 3 i en loop och β ändras från 0 
till 2π i en annan loop. Ytan däremot ritades som halvgenomskinliga rektanglar som täckte 
hela ytan på samma sätt som för rutnätet.

4.6.4 Rita cirkeln och rotera

Cirkeln ritas ut som en ellips med halvaxlarna satt till värdet 1. Max- och min-punkten 
inträffar i skärningen med y1- och y2-axlarna. Dessa ritades också ut. Sedan roterades hela 
koordinatsystemet se Formel 4.9 och cirkeln och max/min-punkter ritades ut igen.

4.6.5 Räkna ut max/min

Uträkningarna av Q:s största och minsta värde visas i kontrollfönstret se Figur 4.20. Det 
största och minsta värdet på Q fås i skärningen med y1- och y2-axlarna. Dessa värden ges av 
dess egenvärden.
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y1=r cos β 
y2=r sin β 

y3=Q= y1
2
6y1 y2 y2

2

0≤r≤3
0≤β≤2π



I grafikfönstret så visualiseras först cirkeln så att den växer uppåt och neråt så att den blir en 
cylinder. Visualiseringen går till så att en liten cylinder ritas på den förra vilket ger effekten 
att cylindern tycks växa. Skärningen mellan ytan Q (visas i färgen cyan) och cylindern (visas i 
färgen grå) visas som en röd linje. Sedan visas Q:s största och minsta värde. Det färdiga 
resultatet se Figur 4.21.

48

Figur 4.20: Uträkningar i kontrollfönstret



4.6.6 Ta bort hjälpaxlarna

Ritas ut som i Kapitel 4.6.3, men med den skillnaden att r varierar från 0 till värdet 1, så att 
ytan Q utanför cylindern skalas bort. Hur resultatet blir se Figur 4.22.
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Figur 4.21: Skärning mellan Q och cylindern



4.7 Beskrivning av funktionen setSign

Funktionen setSign som används i programmet SecDegreeSurfaceTilted ska jag nu gå igenom. 
För att se hur programkoden ser ut se Bilaga 1, sidan 58. Denna Funktion ser till så att 
matrisen T har så få minustecken som möjligt. 

Programmet går igenom kolumn för kolumn, där varje kolumn är en egenvektor. Om antalet 
negativa element i en kolumn är större än ett, byt tecken på alla element i den kolumnen.

4.8 Beskrivning av funktionen swapColumn

Funktionen swapColumn som används i programmet SecDegreeSurfaceTilted ska jag nu gå 
igenom. För att se hur programkoden ser ut se Bilaga 2, sidan 60. Programmet ser till så att 
determinanten av T ska bli lika med 1, annars så byter kolumnerna (egenvektorerna) plats i 
matrisen T. 

Först skapas en array (arrOk se nedan) med 4 olika rader som ger en önskad höger ON-bas.

arrOk=
0 2 3
0 1 2
0 3 1
1 2 3
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Figur 4.22: Skärning mellan Q innanför cylindern och cylindern



Där siffrorna betyder på vilken position elementet är negativt. Funktionen setSign beskrivet 
ovan har sett till så att bara en eller inget element är negativt. Lägg märke till att alla element 
är i stigande ordning utan raden {0 3 1}.

Sedan ska en array som heter arrNow skapas. Denna array skapas utifrån den matris T som 
bygger på användarens inmatade värden. Här kontrolleras elementen i varje egenvektor. Om 
det är negativt och i så fall på vilken position i egenvektorn. Dessa värden läggs sedan in i 
arrayen arrNow.

Sortera nu arrNow i stigande ordning.

Programkoden ska nu ta reda på om kolumnerna ska byta plats för att: det(T) = 1. Först 
jämförs raden {0 3 1} i arrOk. Sedan sker en jämförelse med de övriga raderna i arrOk. Gå 
igenom alla raderna i arrOk och om arrNow finns i arrOk behövs inga kolumner byta plats 
och funktionen avbryts.

Nu skapas en array som talar om i vilken ordning kolumnerna i matrisen T ska byta plats. 
Denna array används sedan för att skapa en ny matris T som returneras när funktionen 
avslutas. Även egenvärdena ska byta plats så att de stämmer överens med egenvektorerna.
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5 Resultat och analys
Jag hade tillgång till program från ett tidigare examensarbete, som Edin Katardzic hade gjort. 
Detta gjorde det lättare att förstå hur programmen skulle byggas upp och därifrån skapa egna 
program. 

Varje program bestod av en javafil, vilket gjorde det enklare att börja programmera än om det 
hade varit flera programfiler. Nackdelen var att varje program bestod av ca 2000-4000 rader 
kod, vilket gjorde programmen svårare att överblicka och svårare att rätta buggar. Istället för 
ett stort program för hela kursen, så gjordes många små program ett för varje moment. Detta 
gjorde det enklare att skriva och rätta programmen. Har försökt att skriva programkod som 
upprepas som funktioner.

När programmen var färdiga, var det bara att kompilera och lägga jar-filen på kursens 
hemsida (http://webcourses.itn.liu.se).

Har testat programmen på olika operativsystem som Windows 7, Mac OS X och Ubuntu 
10.04. Programmen fungerar utan problem. Skärmupplösningen ska helst vara mer än 970 
pixlar på höjden för att hela Tools-fönstret ska synas i programmet Andragradsytor på allmän 
form.

Handledarna George Baravdish och Owe Kågesten har gjort en utvärdering om vad 
studenterna tycker om programmen och nätkursen. Denna utvärdering är ännu inte färdig när 
rapporten skrivs i december 2010.
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Vad har gjorts

Ett antal program har skapats som ligger på en webbsida som studenterna har tillgång till. 
Studenterna kan visualisera olika moment inom Linjär algebra och därmed öka förståelsen för 
ämnet. Det enda som krävs är att studenten har Java Web-start installerat på sin dator och en 
internetuppkoppling.

6.2 Utveckling av programmen

Förbättringar som skulle kunna göras är att dela in programmet i flera olika klasser och filer. 
Inom systemutveckling brukar begreppet MVC (Model View Controller) användas. Detta 
innebär att programmen delas in i tre delar. Här skulle Model vara strukturen, dvs. klasserna. 
View är presentationen t.ex. typsnitt, storlek, färg och var information skrivs ut. Controller är 
användarinteraktionen, dvs. vad som händer när användaren klicka på knappar eller text matas 
in i textrutorna. HTML-texten i kontrollfönstret skulle lyftas ut och läggas i en extern XML-
fil. Denna XML-fil skulle då kunna redigeras separat och då behöver inte koden kompileras 
om för att ändra i HTML-texten. 

För att göra programmen mer objektorienterade skulle ett antal klasser kunna skapas. Tre 
olika klasser. Ett för att hantera grafiska objekt i grafikfönstret. Ett annat för grafiska objekt i 
kontrollfönstret och ett tredje för att räkna på olika vektorer.

• Först en klass där medlemsfunktioner skapas för varje grafikobjekt i grafikfönstret. 
Exempel på dessa funktioner skulle kunna vara att rita axlar, plan, vektorer, ellipser, 
hyperbler och även ytor som ellipsoider, hyperboloider och koner. 

• Sedan en klass med medlemsfunktioner för att visa grafiska objekt i kontrollfönstret. 
Exempel på dessa grafiska objekt skulle kunna vara: knappraden, knappsatsen, att visa 
textrutor som en vektor, att visa textrutor som en matris och snabbmenyn längst upp.

• Till sist en klass med medlemsfunktioner för att räkna på olika vektorer. Exempel på 
dessa funktioner skulle kunna vara att beräkna skalärprodukten, vektorprodukten, 
kontrollera om två vektorer är parallella, kontrollera om två vektorer är vinkelräta med 
varandra, vinkeln mellan två vektorer och kontrollera om tre vektorer är en höger ON-
bas. 
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Bilaga 1 – Funktionen setSign
    /** 
     * Gör så att varje vektor får max 0 eller 1 minustecken. 
     * 
     * @param T 
     */ 
    public static void setSign(Matrix T) { 

        final int ROW = T.getRowDimension(); 
        final int COL = T.getColumnDimension(); 

        for (int c = 0; c < COL; c++) { 
            int nr = 0; 

            for (int r = 0; r < ROW; r++) { 
                if (Math.signum(T.get(r, c)) == -1) { 
                    nr++; 
                } 
            } 

            if (nr > (ROW - 2)) { 
                for (int r = 0; r < ROW; r++) { 
                    T.set(r, c, -T.get(r, c)); 
                } 
            } 
        } 

    }
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Bilaga 2 – Funktionen swapColumn
  /** 
     * 
     * @param T 
     * @param lambda 
     * @return 
     */ 
    public static Matrix swapColumn(final Matrix T, double 
lambda[]) { 

        final int arrOk[][] = {{0, 2, 3}, 
            {0, 1, 2}, 
            {0, 3, 1}, 
            {1, 2, 3}}; 

        final int ROW = T.getRowDimension(); 
        final int COL = T.getColumnDimension(); 

        // Skapa Nu-array 
        int arrNow[] = new int[COL]; 
        int arrNowCopy[] = new int[COL]; 
 
        // Skapa arrNow 
        for (int c = 0; c < COL; c++) { 
            arrNow[c] = 0; 
            arrNowCopy[c] = 0; 

            for (int r = 0; r < ROW; r++) { 
                if (Math.signum(T.get(r, c)) == -1) { 
                    arrNow[c] = r + 1; 
                    arrNowCopy[c] = r + 1; 
                } 
            } 
        } 

        // Sortera arrNowCopy 
        Arrays.sort(arrNowCopy); 

        // Om {0, 1, 3} sätt {0, 3, 1} 
        int arrNotOk[] = {0, 1, 3}; 
        if (Arrays.equals(arrNowCopy, arrNotOk)) { 
            arrNowCopy[1] = 3; 
            arrNowCopy[2] = 1; 
        } 

        // Jämför arrNow med arrOk. nrOk ger vilken arrOk 
        int nrOk = -1; 
        final int MAX_ROW_OK = arrOk.length;    // Antalet 
rader 
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        for (int r = 0; r < MAX_ROW_OK; r++) { 
            if (Arrays.equals(arrNowCopy, arrOk[r])) { 
                nrOk = r; 
            } 
        } 

        // Avsluta om ej hittat 
        if (nrOk == -1) { 
            return T; 
        } 

        // Swappa Tmp 
        int arrTmpSwap[] = new int[COL]; 

        for (int cOk = 0; cOk < COL; cOk++) { 
            for (int cNow = 0; cNow < COL; cNow++) { 
                if (arrOk[nrOk][cOk] == arrNow[cNow]) { 
                    arrTmpSwap[cOk] = cNow; 
                } 
            } 
        } 

        // Nu swappas kolumnerna och lambda 
        Matrix X = new Matrix(ROW, COL); 
        double[][] C = X.getArray(); 
        double lambdaCopy[] = new double[COL]; 

        for (int c = 0; c < COL; c++) { 
            // Swappa lambda 
            lambdaCopy[c] = lambda[arrTmpSwap[c]]; 
            // Swappa kolumnerna 
            for (int r = 0; r < ROW; r++) { 
                C[r][c] = T.get(r, arrTmpSwap[c]); 
            } 
        } 

        for (int c = 0; c < COL; c++) { 
            lambda[c] = lambdaCopy[c]; 
        } 

        return new Matrix(C); 
    }
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