
Tentamen 21/11 2014 kl. 09.15–15.15 för FYTA11, Ma1

Hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar (samt utdelat trigonometriblad); (b) pennor, suddgummi,
linjaler och andra enkla ritverktyg; (c) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

Poängsättning: max 30p, G 15p, VG 24p.

———————

1. (6p) Betrakta funktionen

f(x, y) = (x− 1) exp

(

x−
1

2
x2 − y2

)

.

a) [4p] Visa att f har precis ett lokalt minimum, och ange koordinaterna (x0, y0) för
minimat.

b) [2p] Visa att f nära sitt minimum kan approximeras med

f(x0 +∆x, y0 +∆y) ≈ f0 + (∆x)2 + (∆y)2,

och ange f0.

———————

2. (7p) En sk̊als innervägg beskrivs av

z(x, y) =
1

8a
(7x2 + 13y2 − 6

√
3xy).

där a är en längd.

a) [1p] Visa att det mycket riktigt är en sk̊al, och inte en sadel!

b) [4p] Finn halvaxlarnas riktningar till sk̊alens elliptiska niv̊akurvor, och motsvarande
egenvärden.

c) [1p] Tyngdaccelerationen g verkar i negativ z-led. En kula med massa m h̊alls mot
sk̊alens innerkant i punkten ( a

10
, y1). När den släpps börjar den rulla (friktionslöst!) fram

och tillbaka längs en kurva som ges av en rät linje i xy-planet och höjd z(x, y) enligt
ovan. Ange tv̊a möjliga värden p̊a y1.

d) [1p] Kulans rörelse längs kurvan har period τ ≈ 2π
√

a/g. Rörelsen har allts̊a vinkel-

frekvens ω ≈
√

g/a. Ange det enda möjliga värdet p̊a y1.

Kommentar: Anledningen till att det st̊ar ”ungefär lika med” är att det finns små kor-
rektioner fr̊an kulans hastighet i z-led, och kulans rotationsenergi. Bägge f̊ar s̊aklart
försummas i denna uppgift.

———————



3. (5p) Den kinetiska energin T för en partikel med massan m som rör sig med vinkel-
hastighet ω i en cirkulär bana med radie r är T = 1

2
mr2ω2.

En fast kropp med konstant densitet ρ kan ses som uppdelad i många små ”partiklar”
med volym dV och massa ρdV . Om kroppen roterar med vinkelhastighet ω kring en axel,
s̊a blir dess sammanlagda kinetiska energi

T =
1

2
ρω2

∫

r2
⊥
dV,

där r⊥ är avst̊andet till rotationsaxeln och volymintegralen tas över hela kroppens ut-
bredning.

a) [1p] En fast kropp roterar kring z-axeln. Ange avst̊andet r⊥(r) till rotationsaxeln för
en punkt r = (x, y, z) i kroppen.

b) [4p] En sfärisk, fast kropp har konstant densitet ρ och massa M . Den har centrum i
origo. Beräkna dess kinetiska energi d̊a den roterar med vinkelhastighet ω kring z-axeln.

———————

4. (6p) Funktionen y(x) uppfyller

y′ =
y2

x2
+

y

x
− 1

för x > 0.

a) [5p] Finn allmänna lösningen y(x).

b) [1p] Finn lösningen som uppfyller y(1) = −1.

———————

5. (6p) Funktionen y(x) uppfyller

x2y′′ − 3xy′ + 4y = ln(x2)

för x > 0.

a) [5p] Finn allmänna lösningen y(x).

b) [1p] Finn lösningen som uppfyller y(1) = 0 och y′(1) = 0.

———————

Lycka till!


