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5B1116 Matematik 2, för E och ME

5B1136 Matematik 2, för I

För betyg 3 (godkänt), 4 och 5 krävs minst 16, 22 respektive 30 poäng inklusive bonuspoäng.
Samtliga behandlade uppgifter ska förses med utförlig lösning och motivering.
Lösningsförslag �nns efter skrivningstidens slut på kurshemsidan.
Inga hjälpmedel!

1. Bestäm b så att nedanstående ekvationssystem får oändligt många lösningar samt bestäm
dessa. 

2x+ 3y − 5z = −2
−x− 5y + 6z = b
x+ 2y − 3z = 3

(3p)

2. Bestäm ekvationen för det plan som innehåller linjen (x, y, z) = (1, 1, 1) + (2, 1, 3)t och
punkten (3, 1, 2). (3p)

3. En funktion u(x, y) visar sig bero enbart av r =
√
x2 + y2. Man kan alltså skriva

u(x, y) = F (r). Transformera

x
∂u

∂x
+ y

∂u

∂y

till ett uttryck som enbart innehåller r och derivator av F (r). (3p)

4. Bestäm alla lokala extrempunkter till funktionen x4 + xy + 2y2 och ange deras
karaktär. (3p)

5. Bestäm riktningsderivatan för funktionen

f(x, y, z) = x e−2y−z

i punkten (1, 0, 0) i den riktning som svarar mot riktningsvektorn för linjen
x = 1− 4t
y = 8t
z = t

(3p)

V. g. vänd!



6. Betrakta koordinattransformationen för polära koordinater

{
x = r cosϕ
y = r sinϕ

a) Avgör om koordinattransformationen är inverterbar i punkten r = 2 och ϕ = π/3. (2p)

b) Bestäm de partiella derivatorna
∂r

∂x
och

∂r

∂y
i denna punkt. (2p)

7. Ange en linjär avbildning som avbildar vektorn (2,−3, 0) på vektorn (3, 4, 7). (4p)

8. Skriv ekvationen
x2 + 4y2 + 4z2 − 2xy + 2xz + 4yz = 3

på huvudaxelform. Ange huvudaxlarnas riktningar och skissera den yta som de�nieras av
ekvationen. (4p)

9. Anpassa i minstakvadratmetodens mening en kurva av typ y = ax+ b lnx till punkterna
(1,−1), (2, 0) och (4, 1). (4p)

10. Man vill tillverka ett tält utan botten med två rektangulära sidor och två gavlar i form av
likbenta trianglar med den vågräta basen mot marken. Bestäm höjden i det tält som har
volymen V och kräver minimal tygåtgång.

(4p)


