
Tentamen 30/10 2014 kl. 10.15–16.15 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) Finn alla stationära punkter, och ange deras karaktär, till funktionen

f(x, y) = (x+ y) exp(−x2 − y2).

———————

2. (6p) Ett sfäriskt symmetriskt gasmoln med mittpunkt i origo har en densitet som
bara beror p̊a avst̊andet till mittpunkten, ρ = ρ(r). Molnets utbredning är R. Dess
totala massa är därför M =

∫
r≤R

ρ(r)dV där dV är volymelementet.

En punktpartikel ligger i position a, p̊a avst̊and a fr̊an origo. Dess gravitationella energi
blir en integral över alla positioner r i molnet,

E = −

∫
r≤R

ρ(r)

|a− r|
dV.

(Här har vi satt b̊ade punktpartikelns massa och Newtons gravitationskonstant till 1,
eftersom det är en matematikskrivning.)

a) [1p] Uppvärmning: visa att
∫ 1

−1

du√
a2+b2−2abu

= 2

max{a,b} för a > 0 och b > 0.

b) [3p] Antag att a > R. Visa att gravitationella energin blir E(a) = −M
a
.

Ledning: Det är lämpligt att lägga z-axeln i a-led. Du kan f̊a nytta av resultatet i första
deluppgiften. Du f̊ar s̊aklart använda det även om du inte visat det.

c) [2p] Antag nu att a < R. Dela upp bidragen till E i tv̊a omr̊aden, dels r < a, dels
r > a. Eftersom inte ρ(r) är känd s̊a kan vi inte beräkna alla integraler, men vi kan
derivera dem! Beräkna därför gravitationskraften F = −dE

da
. L̊at M(a) vara den massa

som ryms inom avst̊andet a fr̊an origo, och visa att kraften blir F = −M(a)/a2.

Ledning: Samma som i (b).

Kommentar: Kraften blir därmed samma som fr̊an en punktmassa M(a) i mittpunkten,
medan all (eventuell) massa i yttre omr̊aden (r > a) inte bidrar med n̊agon kraft alls.
Samma fenomen uppst̊ar i elektromagnetism, och är känt som “Faradays bur”. Det är
därför det är ganska säkert att sitta in en bil när det åskar! (Allra helst en sfärisk bil. . . )

———————



3. [5p] Visa att den kvadratiska formen

x2 + y2 − 2z2 − 8xy + 2xz + 2yz = 1

beskriver en hyperboloid med tv̊a åtskilda, “sk̊alformade” ytor. Ange kortaste avst̊andet
mellan ytorna.

Ledning: När du funnit en relevant matris ska du kunna visa att −1 är ett egenvärde.
Det kan hjälpa för att hitta övriga egenvärden.

———————

4. (6p) Dfferentialen d̄V ges av

d̄V = (yax+ 1)dx+ x(x+ 1)dy,

där a är en konstant skild fr̊an noll.

a) [1p] Visa att d̄V är inexakt.

b) [2p] Finn ett värde p̊a a (skilt fr̊an noll) som gör att det finns en integrerande faktor
µ(x) (som allts̊a bara beror p̊a x) s̊a att µd̄V är en exakt differential.

c) [3p] För detta a, finn allmänna lösningen y(x) till d̄V = 0, för x > 0.

———————

5. (7p) Funktionen y(x) är definierad för x > 0, och uppfyller

xyy′′ − x(y′)2 + yy′ + xy′ − y = 0.

Finn allmänna lösningen y(x) [7p]. Det kan göras p̊a valfritt vis, utan att ta hänsyn till
deluppgifterna nedan. De är tänkta som ett tips p̊a hur man kan g̊a tillväga. Du kan
ignorera eventuella special-lösningar som brukar motsvara vissa val av integrationskon-
stanter p̊a slutet.

a) [2p] Visa att ekvationen är isobarisk. Ansätt v(x) = y/xm, s̊a att differentialekvationen
kan skrivas f1(x, v, v

′, v′′) = 0, där f1 är homogen i x. Ange f1.

b) [1p] Ansätt x = exp(t) och u(t) = v(x(t)). Formulera om f1 = 0 till en relation
f2(u, u

′, u′′) = 0 som saknar explicit t-beroende. (Vi begränsar oss till x > 0, s̊a det är
till̊atet att förkorta bort globala faktorer xk.)

c) [1p] Ansätt p(u) = u′(t) och gör om f2 = 0 till en relation f3(u, p, p
′) = 0.

d) [1p] Finn allmänna lösningen p(u) till f3 = 0.

e) [1p] Finn allmänna lösningen till u(t) till u′(t) = p(u), där p(u) är känd fr̊an (d).

f) [1p] Finn allmänna lösningen y(x) med variabelsubstitutioner fr̊an u(t).

———————

Lycka till!


