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MVE255 Analys i flera variabler M

Tentamen

Tentamen best̊ar av 10 st uppgifter vardera värda 3p och 4 st uppgifter vardera värda 5p,
vilka tillsammans ger maximalt 50p. Till detta läggs de bonuspoäng (maximalt 6p) som tjänats
ihop genom duggor. Betygsgränser är 20p (betyg 3), 30p (betyg 4) och 40p (betyg 5) för det
sammanlagda resultatet.

Till de första tio uppgifterna (3p-uppgifter) skall endast svar ges. Svar m̊aste anges i rätt ruta
p̊a den bifogade svarsblanketten. Lämna ej in lösningar eller kladdpapper till dessa uppgifter!

Till de sista fyra uppgifterna (5p-uppgifter) skall utförliga, tydliga och välskrivna lösningar ges.
Renskriv dina lösningar, lämna ej in kladdpapper! Poängavdrag ges för d̊aligt motiverade,
sv̊artolkade eller sv̊arläsliga lösningar.

Lösningar publiceras p̊a kurshemsidan efter tentamens slut. Granskning kommer att ske vid ett
tillfälle som annonseras p̊a kurshemsidan.

Lycka till!

/stig
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MVE255 Analys i flera variabler M

Tentamensuppgifter

1. (3p)Bestäm längden av kurvan r(t) = a cos(t)ex + a sin(t)ey + btez, t ∈ [0, 2π].

2. (3p)Bestäm en ekvation för tangentlinjen till kurvan r(t) = a cos(t)ex + a sin(t)ey + btez i
punkten (−a, 0, πb).

3. (3p)Bestäm riktningsderivatan av funktionen f(x, y) = x2 sin(2y) i punkten (1, π/2) i riktning-
en v = 4ex + 3ey.

4. (3p)Bestäm en ekvation för tangentplanet till ytan x2 + 2y2 + 3z2 = 6 i punkten (1,1,1).

5. (3p)Skriv ned Taylors polynom av grad 2 i punkten (1, 1, 1) för funktionen f(x) = x31+x32+x33.

6. (3p)Rita en figur som visar integrationsomr̊adet D i integralen∫∫
D
f dA =

∫ 0

−2

(∫ √4−x2

0
(x2 + y2) dy

)
dx.

7. (3p)Beräkna integralen

∫ 0

−2

(∫ √4−x2

0
(x2 + y2) dy

)
dx fr̊an förra uppgiften.

8. (3p)Skriv ned kommandorader för att plotta grafen z = x2 + y2, (x, y) ∈ [−3, 3] × [−2, 2] i
Matlab.

9. (3p)Formulera Fubinis sats för dubbelintegralen.

10. (3p)Skriv ned Newtons metod som en Matlab-funktion. Antag att funktionen jacobi.m finns.

Vänd!



11. (5p)(Lagranges multiplikatormetod) Visa att en rektangulär l̊ada med fix volym och minimal
yta är en kub. Tips: antag att sidorna är x, y, z, ställ upp formler för volymen V och arean
A. Minimera sedan A med bivillkoret V = konstant.

12. (5p)(a) Härled Newtons metod för ekvationssystem p̊a formen f(x) = 0. (3p)

(b) Hitta p̊a ett s̊adant ekvationssystem (med minst tv̊a ekvationer) och genomför ett steg
av Newtons metod p̊a detta system. (2p)

13. (5p)(a) Beräkna utflödet av vektorfältet F = −yex + xey + (1 − x2 − y2)z2ez genom be-
gränsningsytan S till cylindern D som ges av x2 + y2 ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1.

(b) Beräkna den del av utflödet som g̊ar genom mantelytan S1 som ges av x2 + y2 = 1,
0 ≤ z ≤ 1.

14. (5p)Formulera och bevisa satsen som säger att tangentkurvintegralen av ett konservativt vek-
torfält är oberoende av vägen.

/stig
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Svar till tentamensuppgifter 1–10

Tentamenskod: ..............................................................................................................

Uppgift Svar Poäng
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10












