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Skriv fullständiga lösningar p̊a alla uppgifter

1. (a) Definiera vad som menas med att en funktion f är differentierbar i en punkt
a ∈ Rn.

(b) Visa att en funktion som är differentierbar i en punkt a ocks̊a är partiellt deriverbar
i punkten.

(c) Ge exempel p̊a en funktion f : R2 → R som är partiellt deriverbar men inte
differentierbar i (1, 3). (4p)

2. (a) Definiera begreppet öppen mängd i Rn.

(b) Visa att mängden {x ∈ Rn; f(x) ∈ M} är öppen i Rn om M är öppen i Rm och
f : Rn → Rm är kontinuerlig p̊a hela Rn.

(c) Visa med hjälp av ovanst̊aende sats att mängden {(x, y); cos(x+y) > sin(xy) > 0}
är öppen. (5p)

3. (a) Ange i vilken riktning funktionen f(x, y, z) = x2y + y2 − ln z växer snabbast i
punkten (1, 2, e).

(b) Bestäm en ekvation för tangentplanet till niv̊aytan x2y + y2 − ln z = 5 i punkten
(1, 2, e). (3p)

4. Bestäm alla lokala extrempunkter och sadelpunkter till funktionen

f(x, y) = x2y − x ln y . (3p)

5. Avgör om det g̊ar att bestämma konstanten a s̊a att funktionen

f(x, y) =

{
sin(x2+y2)
x2+xy+y2

om (x, y) 6= (0, 0)

a om (x, y) = (0, 0)

blir kontinuerlig i (0, 0). Hur ska a i s̊a fall väljas? (3p)

6. Motivera varför funktionen f(x, y) = xy antar största och minsta värde under bivillkoret
x2 + x4y4 + y2 = 3 samt bestäm dessa. (4p)

7. Ge exempel p̊a reellvärda funktioner f och g som är likformigt kontinuerliga p̊a R men
där produkten fg inte är likformigt kontinuerlig p̊a R. Motivera dina p̊ast̊aenden väl! (3p)
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