KTH Matematik
Seminarium 3 i kursen SF1626 Flervariabelanalys VT2011
1. Bestäm funktionalmatriser till följande funktioner:
(a) f : R 7→ R3 som ges av formeln
 2 
t
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(b) g : R4 7→ R som ges av formeln
q
g(x1 , x2 , x3 , x4 ) = x21 + x22 + x23 + x24 .
(c) h = (y1 , y2 ) : R2 7→ R2 som ges av formler

y1 (x1 , x2 ) = 2x1 + x2 ;
y2 (x1 , x2 ) = x1 x22 .
(d) k : R3 7→ R2 som ges av formeln

k(x, y, z) =

x+y+z
xy + yz + xz


.

2. För vilka avbildningar i uppgift 1 finns det funktionaldeterminanter? Bestäm
dem.

3. Funktionen h i uppgift 1(c) kan tolkas som ett koordinatbyte från koordinater
(x1 , x2 ) till nya koordinater (y1 , y2 ). Nära vilka punkter i (x1 , x2 )-planet är koordinatbytet lämpligt d v s lokalt inverterbart?

4. Funktionen h i uppgift 1(c) kan också tolkas som en avbildning från (x1, x2)planet till (y1 , y2 )-planet. En liten cirkel G kring (x1 , x2 ) = (1, 1) med area 1/100
avbildas på ett område h(G) i (y1 , y2 )-planet. Ange ett approximativt värde på arean
av h(G).

5. För funktionen f (x, y) = x4 − 4xy + y 4 definierad i hela (x, y)-planet bestäm alla
kritiska punkter och deras karaktär d v s vilka av dem är lokala minimum, maximum
eller sadelpunkter.

6. Vilket är det största värde som kan antas av produkten av två reella tal x och y
som är sådana att punkten (x, y) ligger på ett avstånd av högst en längdenhet från
origo i xy-planet?

7. Bestäm det största och minsta värdet av funktionen f (x.y) = x + y definierad på
ellipsen
x2
+ y 2 = 1.
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Som bekant finns det två metoder att lösa denna typ av problem. Vilken är att
föredra?

Ovanstående uppgifter ska lösas inför seminarietillfället. Till seminariet ska du ha
med dig lösningar på dessa uppgifter, skrivna på ett papper per uppgift, med namn
och personnummer på. Lösningarna ska vara väl motiverade och tydligt skrivna.
Även en person som inte är insatt i problemet i förväg ska lätt kunna läsa och förstå
era lösningar. Rita figur, förklara alla beteckningar du inför, använd vårt svenska
språk för att förklara hur du resonerar!
Vid seminariet kommer era lösningar att behandlas och diskuteras. Exempel på
vad som kan hända: några uppgifter samlas in och rättas av lärare, några uppgifter
kamraträttas, dvs rättas av andra studenter, några uppgifter blir lösta på tavlan av
studenter (t ex av dig!). Precis vad som ska hända och vad du ska göra får du veta
när du kommer dit. Men du måste vara så förberedd att du kan förklara alla dina
lösningar framme vid tavlan inför de andra studenterna.
Godkänd vid ett seminarietillfälle blir du om du både är närvarande vid hela seminarietillfället och på ett korrekt och bra sätt utför de uppgifter du blir tilldelad,
dvs räknar och förklarar vid tavlan, rättar andra studenters lösningar, lämnar in
korrekta och välskrivna lösningar osv.
Godkänd på hela seminarieserien blir du om du är godkänd på minst 4 av de 6
seminarietillfällena. Klarar du det får du automatiskt 3 poäng på uppgift 3 vid
det ordinarie skriftliga tentamenstillfället och vid ordinarie omtentamenstillfället
(och endast vid dessa tillfällen). Väl godkänd blir du om du är godkänd på alla 6
seminarietillfällen och du får då på motsvarande sätt automatiskt 4 poäng på uppgift
3. Om du har 3 poäng på uppgiften genom seminarierna och vill höja till 4 poäng
behöver du göra hela uppgiften vid tentamen.
Det är tillåtet att samarbeta med andra när du löser uppgifterna, men det är inte
tillåtet att skriva av en lösning eller lämna in en lösning som du inte arbetat med
själv. Var och en ska skriva sina egna lösningar. Och observera detta: det räcker inte
att du har med dig lösningar, du ska i detalj kunna förklara varje steg i lösningarna.
Om du inte muntligt och skriftligt kan förklara din egen lösning ordentligt blir du
inte godkänd.
Din föreläsare informerar om i vilken grupp du skall redovisa dina seminarieuppgifter. Endast seminarieuppgifter redovisade i föreskriven grupp
ger underlag för bonuspoäng.

