
MAT 1012, Oblig 2

Innleveringsfrist: Torsdag 26. april kl. 1430

Det er lov til å samarbeide om løsning av oppgavene, men alle skal
levere inn sin egen versjon. Husk å skrive p̊a navn og kurskode (MAT
1012). Oppgaven leveres p̊a ekspedisjonskontoret til Matematisk insti-
tutt i 7. etg. i Niels Henrik Abels hus innen fristen.

Oppgave 1.

For en (deriverbar) funksjon f(x) i en variabel, er den lineære ap-
proksimasjonen til f(x) rundt x = 0 er gitt ved L(x) = f(0) + f ′(0)x.
Grafen til y = L(x) i xy-planet er en rett linje som tangerer grafen til
y = f(x) i punktet (0, f(0)).

Tilsvarende kan vi gjøre for en (deriverbar) funksjon f(x, y) i to
variable. Vi definerer den lineære approksimasjonen til f(x, y) rundt
(x, y) = (0, 0) ved

L(x, y) = f(0, 0) +∇f(0, 0) · (x, y)

= f(0, 0) +
∂f

∂x
(0, 0)x+

∂f

∂y
(0, 0) y

Grafen til z = L(x, y) er et plan i xyz-rommet som tangerer grafen til
z = f(x, y) i punktet (0, 0, f(0, 0)). Hvis (x, y) ligger nær (0, 0) kan vi
finne en approksimativ verdi av f(x, y) ved å beregne L(x, y).

a) La f(x, y) = exy(sinx+ 1). Finn den lineære approksimasjonen
til f(x, y) rundt (x, y) = (0, 0).

b) Bruk a) til å finne en approksimativ verdi for f(0.05, 0.1). Sam-
menlikn svaret med den eksakte verdien i dette punktet. (Bereg-
net ved hjelp av kalkulator)

Vi kan g̊a videre og beregne den kvadratiske approksimasjonen til
f(x, y) rundt (x, y) = (0, 0) ved

Q(x, y) = L(x, y) +
1

2

∂2f

∂x2
(0, 0)x2 +

∂2f

∂x∂y
(0, 0)xy +

1

2

∂2f

∂y2
(0, 0)y2

c) Finn den kvadratiske approksimasjonen til funksjonen f(x, y) =
exy(sinx+ 1) rundt (x, y) = (0, 0).

d) Bruk det du kan om Taylorrekker for eksponensialfunksjoner
og for trigonometriske funksjoner til å beregne den kvadratiske
approksimasjonen i c) ved å sette inn kjente rekker i funksjon-
suttrykket for f(x, y).
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Oppgave 2.

Betrakt et (deriverbart) vektorfelt F(x, y) =
(
P (x, y), Q(x, y)) i

(x, y)-planet. Vi kan definere den lineære approksimasjonen til F(x, y)
rundt (0, 0) ved

L(x, y) =

 P (0, 0) + ∂P
∂x

(0, 0)x+ ∂P
∂y

(0, 0) y

Q(0, 0) + ∂Q
∂x

(0, 0)x+ ∂Q
∂y

(0, 0) y


dvs

L(x, y) = F(0, 0) + F′(0, 0)

(
x
y

)

der F′(0, 0) =

 ∂P
∂x

(0, 0) ∂P
∂y

(0, 0)

∂Q
∂x

(0, 0) ∂Q
∂y

(0, 0)

.

La i det videre F(x, y) =
(
exy(sinx+ 1) , x2y + x+ y

)
.

a) Beregn den lineære approksimasjonen L(x, y) til F(x, y) rundt
(0, 0).

b) Beregn sirkulasjonen til F(x, y) og til L(x, y) i (0, 0) og sjekk at
disse er like.

La r > 0 og la C være sirkelen i xy-planet parametrisert ved x(t) =
r cos t, y(t) = r sin t, 0 ≤ t ≤ 2π. Dersom r er liten kan vi beregne
linjeintegralet til F(x, y) langs C approksimativt ved å beregne linjein-
tegralet til L(x, y) langs C.

c) Beregn
∫
C
L · TC ds. Hvis r er liten, hva blir 1

πr2

∫
C
F · TC ds

(tilnærmet)?

Oppgave 3

Roeren Olaf er veldig nøye med hva han spiser og drikker n̊a som
det nærmer seg OL. Ut i fra det han har planlagt å spise i dag, har
han regnet ut at han gjennom drikke m̊a f̊a i seg nøyaktig 26 gram pro-
tein, 120 gram karbohydrater og 12 gram fett. I kjøleskapet har han
appelsinjuice med fruktkjøtt (A), lettmelk (L) og eplejuice med fruk-
tkjøtt (E). Følgende tabell angir innholdet av proteiner, karbohydrater
og fett i disse drikkene, målt i antall gram pr. desiliter væske:

Næringsstoff/Drikke A L E
Protein 1 3 0.4

Karbohydrater 10 5 15
Fett 0.5 1.5 0.2
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a) Forklar hvorfor Olaf ikke kan oppfylle sitt ønske ved å drikke
passende mengder av appelsinjuice, lettmelk og eplejuice i løpet
av dagen. Sett da problemet opp som et lineært likningssystem,
angi det b̊ade p̊a vektorform og p̊a matriseform Ax = b, og
sjekk at systemet er inkonsistent, dvs uten løsninger.

b) La v1,v2,v3 betegne kolonnevektorene til matrisen A. Forklar
hvorfor disse vektorene ikke utspenner R3 og angi en lineær
avhengighetsrelasjon mellom vektorene.

c) Sett U = Span(v1,v2,v3). Finn en basis for U . Finn ogs̊a en
basis for nullrommet Nul A til A.

d) Olaf har innsett det du fant ut i oppgave a). Han bestem-
mer seg derfor for å kjøpe grapefruktjuice og dropper å drikke
av eplejuicen som egentlig hadde g̊att ut p̊a dato. Grapefruk-
tjuicen inneholder 0.8 gram protein, 10 gram karbohydrater og
0.2 gram fett pr. desiliter. Begrunn at Olaf n̊a vil kunne opp-
fylle sitt ønske, og regn ut hvor mange desiliter av hvert slag
han må drikke i løpet av dagen.


