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1. Beräkna alla partialderivator av första och andra ordningen till följande funktioner

(a) f(x, y) = x4 − x3y + x2y2 − xy3 + y4

(b) g(x, y) = ex(cos y − sin y)

(c) h(x, y) = xy
x2+y2

2. Beräkna tangentplanet till följande ytor definierade som grafen z = f(x, y) i angiven punkt

(a) f(x, y) = 3x + 4y i punkten P = (1, 1, 7)

(b) f(x, y) = xy i punkten P = (1,−1,−1)

(c) f(x, y) = e−x2−y2 i punkten P = (0, 0, 1)

3. En sträng (t.ex. gitarrsträng) som utbreder sig längs x-axeln och fixerad i vardera änden
sätts i svängning. I fysiken s̊a visas att strängens förflyttning y = y(x, t) fr̊an sitt jämviktsläge
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Figure 1: En svängande Gitarrsträngs läge vid tiden t

(se figur 1) vid en punkt belägen vid x vid tiden t uppfyller den endimensionella v̊agekvationen

∂2y

∂t2
= a2

∂2y

∂x2

där a är en konstant som beror av strängens densitet och strängens spänning (eng: tension).
Visa att följande funktioner uppfyller v̊agekvationen

(a) y(x, t) = sin(x + at)

(b) y(x, y) = sin kx cos kat, där k är en konstant.

4. Det är geometriskt tydligt att varje tangentplan till konen z2 = x2 + y2 g̊ar genom origo.
Visa att detta är sant med de metoder vi lär oss i analysen.



5. Det finns bara en punkt i vilken tangentplanet till grafytan z = x2 + 2xy + 2y2 − 6x + 8y
är horizontellt. Hitta denna punkt.

6. Temperaturen (i ◦C) i en punkt (x, y) i en metallpl̊at som sammanfaller med xy-planet ges
av funktionen

T (x, y) =
xy

1 + x2 + y2

a.) Beräkna hur mycket temperaturen ökar i punkten p = (1, 1) om man rör sig i riktningen
v = (2,−1)

b.) En myra som befinner sig i punkten p tycker att det är för varm och önskar röra sig
i den riktning där temperaturen minskar snabbast. Beräkna en enhetsvektor i den
riktningen.
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