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5 uppgifter som tillsammans ger 100p. Tentamensresultat kommer att publiceras p̊a
kursens hemsida i anonymiserad form.

Om inget annat anges är vektorerna i kartesisk bas.

Hjälpmedel: Formelblad och TEFYMA. OBS - Räknedosa ej till̊aten!

1. Vektorfält och skalärfält (20p)

a) Rita in vektorfältet A = −yex + (x − 1)ey p̊a bifogat blad. Var noga med b̊ade
riktning och längd p̊a vektorerna, använd koordinatsystemets längdskala.

b) Om vektorn A(u) har konstant belopp, s̊a är vektorn och dess derivata ortogonala.
Visa detta formellt.

c) Hur snabbt växer värdet av den skalärvärda funktionen F (r) = xy2 + z2 d̊a man
rör sig i riktningen (1, 2, 2) utg̊aende fr̊an punkten P :(2,−1, 1)?

2. Kurvintegral (20p)

För ett lämpligt värde p̊a konstanten α är fältet A = (y2 + αz, 2xy, 3z2 − x) konser-
vativt. Bestäm först detta värde p̊a α. Beräkna sedan, för det erh̊allna värdet p̊a α, en
potential till A samt linjeintegralen

∫
L
A·dr där kurvan L ges av den elliptiska skruvlinjen

r = (3 cos t, 2 sin t,
t

2π
) , 0 ≤ t ≤ 2π .

3. Stokes’ sats (20p)

Använd Stokes’ sats för att beräkna integralen
∮
L
A · dr, där

A = ex(x2 − a(y + z)) + ey(y
2 − az) + ez(z

2 − a(x+ y))

och L är den kurva som utgör skärningslinjen mellan cylindern{
(x− a)2 + y2 = a2

z ≥ 0

och sfären x2 + y2 + z2 = R2 (R2 > 4a2). Omloppsriktningen är s̊adan att vid x = 0 är
kurvans tangentvektor parallell med −ey.

Var god vänd!
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4. Gauss’ sats (20p)

Använd Gauss’ sats för att beräkna flödet av vektorfältet

A = (2xy + x2y, xy3 + 4x, 6z2 + 17)

genom den del av enhetssfären runt origo som har z ≥ 0. Observera att ytan inte är
sluten. Normalriktningen väljs s̊a att dess z-komponent är positiv.

5. Divergens, gradient och rotation (20p)

a) Förenkla uttrycket A = rot(r × F) + (r · ∇)F där det givna vektorfältet F(r) är
källfritt och r är ortsvektorn. Svaret f̊ar inte inneh̊alla nablasymbolen, beteckningarna
grad, div, rot eller komponenter av r och F. Ange vilka vektoralgebraiska formler du
stöder dig p̊a.

b) Vektorfälten A1 och A2 är tv̊a vektorpotentialer till samma källfria vektorfält B.
Bestäm allmännast möjliga samband mellan A1 och A2.

Lycka till!
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