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1. (a) Funktionen f(x, y) = x3 + y3 − 9xy har en stationär punkt (3, 3).
Avgör om detta är ett lokalt maximum, ett lokalt minimum eller en sadelpunkt. (3p)

(b) Bestäm en potential till vektorfältet F (x, y, z) = ((1 + x)ex+y, xex+y + 2y,−2z). (4p)

(c) Ange ett koordinatbyte (s, t) = (f(x, y), g(x, y)) som transformerar uttrycket
xu′x + 2yu′y till ett som bara innehåller den ena av de partiella derivatorna med
avseende på s respektive t, och ange det nya uttrycket. (4p)

2. Beräkna
∫∫

D
xex+y dxdy där D är fyrhörningen med hörn i punkterna

(0, 0), (2, 1), (1, 2) och (−1, 1). Använd ett lämpligt variabelbyte! (7p)

3. (a) Beräkna det arbete som det plana kraftfältet F (x, y) = (x2 + ex+y, x2 + ex+y)
uträttar på en partikel som förflyttas från (1, 0) till (0, 1) längs enhetscirkeln i
första kvadranten. (7p)

(b) Beräkna
∫
C
u · dr där u = (y, 2x− z, 3x+ 2y) och C är den cirkel i planet

z = x som har medelpunkt i origo, radie 1 och genomlöps ett varv i en sådan
riktning att x-koordinaten avtar då punkten (0, 1, 0) passeras. (7p)

4. Ett vätskeflöde beskrivs av hastighetsvektorn F (x, y, z) = (xz2 − yz, x2 − z2, y2 + z3).
Beräkna vätskeflödet (volym per tidsenhet) av fältet uppåt (i z-led) genom paraboloidytan
z = 1− x2 − y2 för x2 + y2 ≤ 1. (Allt mäts i SI-enheter). (7p)

5. Motivera varför funktionen F (y) =

∫ ∞

0

arctan(xy)

x(1 + x2)
dx är deriverbar för y > 0.

Bestäm derivatan F ′(y) och sedan F (y), och beräkna till sist
∫ ∞

0

arctanx

x(1 + x2)
dx (7p)

6. (a) Definiera begreppet differentierbar funktion (välj själv två eller n variabler). (2p)

(b) Bevisa att varje reellvärd C1-funktion av två variabler är differentierbar. (5p)

7. Formulera och bevisa satsen om maximum/minimum av en C1-funktion f(x, y)
med ett bivillkor g(x, y) = 0. (7p)
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