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1. (a) Beräkna riktningsderivatan av funktionen f(x, y, z, t) = xy − yzt i punkten
(1, 2, 1, 1) i riktning från denna punkt mot punkten (2, 3, 2, 2). (2p)

(b) Funktionen f(x, y) = (x− y)2 + x3 har en stationär punkt. Bestäm vilken punkt
det är och avgör (utan att använda andraderivator!) vilken typ av stationär punkt
det rör sig om. (2p)

(c) Förklara varför ekvationen xy + 2 = ln(x+ y) lokalt kring punkten (2,−1)
definierar y som en C1-funktion y(x) och beräkna y′(2). (3p)

(d) Visa att avbildningen (u, v) = (ex + y, ey − x) har en lokal C1-invers i varje
punkt och beräkna derivatorna x′u, x

′
v, y

′
u, y

′
v i punkten x = y = 0. (3p)

2. Lös den partiella differentialekvationen

3yz′x + 2xz′y = 0, z(x, 0) = x4

genom substitutionen u = 2x2 − 3y2, v = xy. (7p)

3. (a) Beräkna det arbete som uträttas då en partikel förflyttas längs kurvan
x = 2y från (1, 0) till (2, 1) genom kraftfältet (3x2y + cosx, x3 + ey). (3p)

(b) Beräkna flödet av fältet (0, x2y, y2z) uppåt (växande z-koordinat) genom
halvsfären x2 + y2 + z2 = a2, z > 0. (5p)

4. En kropp begränsas av olikheterna

3x2 + 3y2 ≤ z2 ≤ 1− x2 − y2, z ≥ 0

och har densiteten ρ(x, y, z) = x2 + y2. Beräkna kroppens massa. (7p)

5. Mellan vilka värden varierar z-koordinaten på skärningskurvan mellan ytorna
z = arctan(x3y2) och x2 + 4y2 = 10? (7p)

6. För vilka α ∈ R konvergerar den generaliserade dubbelintegralen∫ ∫
D

ye−y

(x+ y)α
dxdy

där D = {(x, y) : 0 < y < x+ y < 1}? (7p)

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

(b) Formulera Stokes sats. (2p)

8. Formulera och bevisa Greens formel. (7p)


