
LINKÖPINGS UNIVERSITET TATA76
Matematiska institutionen
Fredrik Andersson

Hemtentamen i TATA76 Flervariabelanalys 200325 kl 14-19

• Alla hjälpmedel är till̊atna förutom att ta emot hjälp fr̊an andra personer. Jag är, som alltid,
skyldig att anmäla alla misstankar om fusk till disciplinnämnden.

• Uppgifterna (7 st) bedöms med 0–3 poäng. En uppgift är godkänd om den bedömts med minst
2 poäng.

• Jour: Se kurshemsidan.

• Lösningarna ska vara fullständiga, välmotiverade, försedda med erforderliga figurer, ordentligt
handskrivna – om inte särskilda skäl s̊asom funktionshinder föreligger – och avslutade med ett
svar som är förenklat s̊a l̊angt det är möjligt. (Det är ocks̊a till̊atet att skriva för hand med
ritpenna p̊a ritplatta eller surfplatta, men endast handskriven text.)

• Större vikt än vanligt kommer att läggas vid presentationen av lösningsg̊angen vid bedömningen
av tentan. Var allts̊a noga med att göra stora och tydliga figurer där s̊a behövs samt se till att
lösningarna är fullständiga och att alla räkningar och resonemang är s̊a utförligt beskrivna att
de är lätta att följa utan hjälpmedel.

• För betyg 3/4/5 krävs 4/5/6 godkända uppgifter och 10/15/18 poäng.

D̊a du är klar med tentan, gör följande:

1. Fotografera (eller skanna) varje sida och skicka bilderna i ett ebrev till mai-tenta@mai.liu.se.

2. Ebrevet f̊ar inte vara större än 25 MB (annars kommer det inte fram). Om nödvändigt, dela
upp i flera ebrev.

3. Kontrollera att bilderna är s̊a pass tydliga att text och symboler g̊ar att läsa (annars kan vi inte
rätta tentan).

4. Märk varje blad med kurskod, namn och personnummer, t ex TATA76 Ann Nilsson 900101-0000.

5. Skriv kurskod, namn och personnummer även i ämnesraden p̊a ditt ebrev.

6. Tentan m̊aste ha inkommit till MAI senast kl. 19.30 (vid förlängd skrivtid kl. 21.30). Observera
att dessa 30 extra minuter inte är skrivtid utan avsedda för att hantera ovanst̊aende punkter.

Det är ditt eget ansvar att läsliga bilder skickas in i tid i enlighet med ovanst̊aende instruktioner.

VÄND



1) L̊at f(x, y) = y2 − x3. L̊at P vara punkten p̊a S : z = f(x, y) som svarar mot (x, y) = (1, 2).
Bestäm ekvationer för tangentplanet och normallinjen till S i P . Bestäm ocks̊a ekvationer för
den niv̊akurva Γ till f som g̊ar genom (1, 2) samt för tangentlinjen till Γ i (1, 2).

2) Beräkna

∫∫∫
D

y dxdydz om D ges av x2 + y2 ≤ z2 ≤ (6− x2 − y2)2, z ≥ 0, y ≥ x ≥ 0.

3) Lös differentialekvationssystemet


u′x = 3yz + 6x

u′y = 3xz − 2yz3

u′z = 3(xy + z2 − y2z2)

där u = u(x, y, z).

4) Beräkna

∫∫∫
D

y dxdydz om D ges av |2x− y + z| ≤ y − 2z ≤ 2, 1 ≤ z ≤ 2.

5) Finn alla z ∈ C2 s̊a att
∂2z

∂x2
+ 6x2

∂2z

∂x∂y
+ 9x4

∂2z

∂y2
+ 6x

∂z

∂y
= x3 + y, t ex genom att byta till

variablerna u = x3 − y, v = x. Finn ocks̊a den/de lösningar som uppfyller z(0, y) = ye−y
2
.

6) Visa att

√
2

4
≤

∫∫
D

sin πx2

24√
5 + 6y − 4y3

dxdy ≤ 3√
5

om D = {(x, y); 0 ≤ x ≤ 4 , 0 ≤ y ≤ 1}.

Att lyckas bevisa en sämre olikhet kan ocks̊a ge poäng.

7) L̊at P : (a, b, c) vara en punkt p̊a enhetssfären i positiva oktanten (d v s a, b, c > 0) och l̊at
Π vara enhetssfärens tangentplan i P . L̊at vidare V vara volymen av den tetraeder i positiva
oktanten som begränsas av Π samt koordinatplanen. Vilka värden kan V anta?

VÄND


