
TENTAMEN I VEKTORANALYS, FMFF01
2016-03-18

7 uppgifter som tillsammans ger 100p, och en (lite sv̊arare) bonus-uppgift som ger 10p ex-
tra, dock kan man totalt inte f̊a mer än 100p (vilket motsvarar 100%). Tentamensresultat
kommer att publiceras p̊a kursens hemsida i anonymiserad form.
Hjälpmedel: Formelblad och TEFYMA. OBS - Räknedosa ej till̊aten! Om inget annat
anges är vektorerna i kartesiskt bas. (Vektorer eller vektorfält är angivna med fet stil,
t.ex. F, och enhetsvektorer är skrivna som t.ex. ex)

1. Vektorfält (10p)

Rita in vektorfälten A och B, vilka är angivna nedan, i respektive koordinatsystem
p̊a bifogat blad. Var noga med b̊ade riktning och längd p̊a vektorerna, använd
koordinatsystemets längdskala.

(a) A = yex + xêy (angivet i kartesiska koordinater)

(b) B = ρêφ (angivet i cylindriska koordinater)

2. Divergens, Rotation och Gradient (15p)

(a) Räkna ut divergensen av vektorfältet C = (2xy + z3)ex + x2ey + 5xz2ez

(b) Räkna ut rotationen av C.

(c) Visa att rotationen av en gradient alltid är noll, genom att uttrycka∇ i kartesiska
koordinater.

3. Gauss’ Sats (15p)

(a) Använd Gauss’ sats för att beräkna flödet av vektorfältet A = (xz2, 2xy, z2 + 2)
ut ur den cylindriska burk som avgränsas av ytorna x2 + y2 = 1, z = 1, z = −1.

(b) Kontrollera resultatet fr̊an (a) genom att beräkna flödet direkt.

4. Kurvintegral och Potential (10p)

Denna uppgift handlar om kurvintegralen
∫
γ H · dr, där vektorfältet H och kurvan

γ ges av

H =

 2xy
x2

1

 och γ : r(t) =

 t
5t
t2

 0 ≤ t ≤ 1

(a) Räkna ut kurvintegralen med direkt integrering.

(b) Hitta en potential till vektorfältet och använd den för att räkna ut

kurvintegralen.

V.g. vänd !!!

1



5. Cirkulation (10p)

Visa att cirkulationsintegralen av vektorfältet cosφ
ρ2

eρ+
sinφ
ρ2

eφ runt varje sluten kurva,

som ej omkretsar z-axeln, är noll. (Använd cylinderkoordinater).

6. Stokes’ Sats (20 p)

Använd Stokes’ sats för att beräkna
∮
γ E · dr, där E = yex − 2xey + y5ez och γ

är den slutna kurvan som bildas om man g̊ar med räta linjer mellan följande fyra
punkter i xy-planet, s̊asom pilarna visar:

(0, 1, 0) −→ (2, 1, 0)
γ : ↑ ↓

(0, 0, 0) ←− (2, 0, 0)

7. Integralsatser (20 p)

Visa att

(a) ∫∫∫
V

A · (grad Φ) dV =
∫∫
S
◦ ΦA · dS−

∫∫∫
V

Φ (divA) dV

(b) ∫∫
S

Φ (rot A) · dS =
∮
L

ΦA · dr−
∫∫
S
((grad Φ)×A) · dS

Hjälp till (b): ∇× (ΦA) = (∇Φ)×A + Φ∇×A.

8. Bonusuppgift (10 p)

En kropp med den släta (dvs. utan diskontinuiteter) begränsningsytan S har voly-
men V . Beräkna integralen

1

2

∫∫
S
◦ dS× (a× r),

där r är ortsvektorn och a en konstant vektor.

Lycka Till !!!
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