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Övningar Blad 1

1. Inledande Avsnitt

1.1 Ramgard, Problem 14.1:
Rita pilar med lämpligt vald storlek och riktning för att illustrera följande
vektorfunktioner i xy-planet.

a) (x, y)
b) (x, y)

√
2

c) (x,−y)
d) (y, 0)
e) (0, x)

f) (y, x)/
√

(x2 + y2)

g) (y, xy)
h) (1, y)

1.2 Ramgard, Problem 14.2
Kurvan y = y(x) kallas en fältlinje till vektorfunktionen F(x, y), om F(x, y)
är tangent till kurvan för alla x.

a) Visa att fältlinjerna y = y(x) till en vektorfunktion F(x, y) = (Fx(x, y), Fy(x, y))
är lösningar till differentialekvationen

dy

dx
=

Fy

Fx

.

b) Bestäm fältlinjerna till alla funktionerna i problem 1.1. Rita n̊agra fältlinjer
och jämför med figurerna i problem 1.1.

1.3 Ramgard, Problem 14.3
Skriv ner en formel för och skissa vektorfältet som:

a) pekar radiellt ut̊at fr̊an origo och har längd 1
b) pekar radiellt ut̊at fr̊an origo och har längd |x|
c) pekar radiellt in̊at mot origo och har längd lika med avst̊andet fr̊an origo
d) pekar mot punkten (1, 2, 3x) och har längd |3xy|

1.4 Rita fälten A = (x, y, 0) och B = (y,−x, 0). Bestäm de fältlinjer som startar
i punkten (1,1,0). Vi kommer att titta mer p̊a dessa fält senare.
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1.5 Ramgard, Problem 14.4
En partikel rör sig i xy-planet s̊a att läget r(t) vid tiden t ges av

r(t) = (a cos (ωt) , b sin (ωt)) ,

där a,b,ω är konstanter.

a) Hur l̊angt fr̊an origo är partikeln vid tiden t?
b) Bestäm hastigheten och accelerationen som funktioner av tiden.
c) Visa att partikeln rör sig i en elliptisk bana

(
x

a

)2

+
(
y

b

)2

= 1

1.6 Griffiths s. 4, Problem 1.1:
Använd definitionerna i ekvationerna (1.1) och (1.4) och lämpliga figurer i
kursboken av Griffiths för att illustrera grafiskt att skalärprodukten och vek-
torprodukten (kryssprodukten) är distributiva när alla tre vektorerna ligger i
samma plan.

1.7 Griffiths s. 4, Problem 1.2:
Är vektorprodukten associativ, (A×B)×C = A× (B×C) ?
Om s̊a är fallet, bevisa det. Om inte, hitta ett motexempel.

1.8 Griffiths s. 8, Problem 1.5:
Bevisa regeln BAC−CAB, genom att skriva ut b̊ada sidor i komponent form.

1.9 Griffiths s. 8, Problem 1.6:
Bevisa att [A× (B×C)] + [B× (C×A)] + [C× (A×B)] = 0.
Under vilka förutsättningar gäller A× (B×C) = (A×B)×C?

1.10 Ramgard, Problem 1:
Vektorn R(u) satisfierar differentialekvationen dR(u)

du
= A(u)×R(u) där A(u)

är en given vektorvärd funktion. Visa att R:s absoluta belopp är konstant.
Ledning: Derivera R ·R

1.11 Griffiths s. 15, Problem 1.11:
Beräkna gradienten för följande funktioner:
a) f (x, y, z) = x2 + y3 + z4.
b) f (x, y, z) = x2y3z4.
c) f (x, y, z) = ex sin (y) ln (z).

1.12 Ramgard, Problem 5:
Temperaturen i ett rum beskrivs av skalärfältet T = x2 + 2yz − z [◦C].
En frusen mygga befinner sig i punkten (1,1,2).
a) I vilken riktning skall myggan flyga om den vill bli varm s̊a fort som möjligt?
b) Hur snabbt (uttryckt i ◦C/s) ökar temperaturen om myggan flyger med
hastigheten 3 längdenheter/s i riktningen (−2, 2, 1)?

2



1.13 Ramgard, Problem 7:
Andragradsytan x2 + 2xy + 2zx − 2x + 2y + 2z − 2 = 0 skärs av planet
x− y + z + 1 = 0.
Vilken vinkel bildar de b̊ada ytorna med varandra i punkten (0,1,0)?

1.14 Ramgard, Problem 2:
Ange en enkel parameterframställning r = r (u) för kurvan

{
4x− y2 = 0
x2 + y2 − z = 0,

fr̊an punkten (0, 0, 0) till (1, 2, 5).
Bestäm tangentriktningen i punkten (1/4, 1, 17/16).
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