
Matematik Chalmers

Tentamen MVE255 (TMV191) Matematisk analys i flera variabler, 2014–08–30 f V

Telefon: Åse Fahlander 0703–088304
Inga hjälpmedel. Kalkylator ej till̊aten.

Uppgift 1 och 2, totalt 20 poäng, bedöms huvudsakligen p̊a svaret.

Uppgift 3–7 är värda 6 poäng vardera, totalt 30. De bedöms även p̊a hur väl formulerade lös-
ningarna är. Skriv väl, motivera och förklara vad du gör; endast välformulerade lösningar ger full
poäng! Renskriv lösningarna, lämna inte in kladdpapper.

Betygsgränser: 3: 20–29p, 4: 30–39p, 5: 40–.

Lösningar ansl̊as p̊a kursens hemsida efter tentamens slut. Resultat meddelas per epost. Gransk-
ning: onsdag 17 sept, 12–13, hos Stig Larsson.

1. Fr̊agor om datorövningarna. Här krävs tillfredställande svar p̊a alla 5 delfr̊agorna. Varje del-
uppgift är värd 1 poäng, totalt 5.

(a) Vad används Matlab-funktionen meshgrid till?

(b) Hur beräknar man gradienten till funktionen x1x2x3 i punkten (1,1,1) med jacobi.m?

(c) Hur beräknar man Hesse-matrisen till en funktion med Matlab?

(d) Vilka randvillkor har man när filen BdryData.m inneh̊aller koden

if tag==1 k=1e8; uA=5; g=1; end

if tag==2 k=4; uA=3; g=0; end

(e) PDE Toolbox har dessa beteckningar för randvillkor:

n · (c∇u) + qu = g p̊a S2 (Neumann),

hu = r p̊a S1 (Dirichlet).

Vad ska man fylla i för värden p̊a en rand som är perfekt isolerad?

2. Varje deluppgift är värd 3 poäng, totalt 15.

(a) Avgör om följande gränsvärde existerar: lim
(x,y)→(0,0)

sin(x2 + y2)

x2
.

(b) Beräkna ∇u d̊a u(x, y) = f(x− y, x2 − y2).

(c) Beräkna

∫∫
T

xy dxdy för triangeln T med hörn i (0,0), (2,0), (1,1).

(d) Beräkna

∫
C

F · dr, där F = (y − x)i + xj och C är kurvan fr̊an (0,0) till (π, 0) som ges av

y = sin3(x).

(e) Skriv ned en ekvation för tangentlinjen till kurvan r(t) = t3i + tj + t2k i punkten (−8,−2, 4).

3. Bestäm största och minsta värde av funktionen f(x, y) = x2y − x − y p̊a den slutna triangeln
med hörnen (0,0), (2,0) och (0,2).

4. Härled svaga formuleringen av randvärdesproblemet{
−∇ · (a∇u) = f i D,

aDN̂u+ k(u− uA) = g p̊a S.

5. Beräkna volymen av det omr̊ade som begränsas av graferna z =
√
x2 + y2 och z = 2− x2− y2.

Vänd!



6. Beräkna flödesintegralen

∫∫
S

(x3, y3,−z3) · dS, där S är sfären x2 + y2 + z2 = a2 med normal-

riktning ut̊at.

7. Härled randvillkoret för värmeledning:

aDN̂u+ k(u− uA) = g p̊a S.

Förklara vad de olika koefficienterna betyder och ange deras SI-enheter.

/stig



stig
Sticky Note
Denna uppgift räknas bort.  Jag hade ju annonserat att denna typ av uppgift inte skulle komma på tentan.  /stig 
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