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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. Skalär- och vektorfält (20p)
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 koordinat-
systemets längdskala. Notera att B är givet i cylindriska koordinater.

a) A = −yex + (x− 1)ey
b) B = ρ cos(φ)eφ

Studera nu skalärfältet T , som beskriver temperaturen i en kropp. Värme flödar i kroppen
i den riktning där temperaturen (skalärfältet) T minskar mest.

c) Ge ett allmänt uttryck för värmeriktningen (som funktion av de kartesiska koordi-
naterna x, y, z) om T (x, y, z) = z/(x2 + y2).

2. Kurvintegral (20p)
En partikel attraheras till origo med en kraft som är omvänt proportionell mot avst̊andet.
Vilket arbete utträttar kraften d̊a partikeln beskriver skruvkurvan

r(t) = a cos(t)ex + a sin(t)ey + btez

fr̊an t = 0 till t = 2π? a och b är konstanter. Arbetet definieras som W =
∫
L

F(r) · dr,
där L är skruvkurvan och F är kraften.

3. Flödesintegral (20p)
Beräkna det största (positiva) värdet som

∫∫
S
◦ B · dS antar, d̊a S är en sluten yta och

B = (x− x3, y − y3, z − z3)/3.
Ange för vilken sluten yta S, som detta maximum antas.

Var god vänd!
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4. Stokes’ sats (20p)
Använd Stokes’ sats för att beräkna cirkulationen av vektorfältet A = (y3, 0, x3), det vill
säga beräkna

∮
L

A · dr, d̊a den slutna kurvan L ges av kanterna p̊a en triangel med hörn
(1, 0, 0), (0, 1, 0) samt (0, 0, 1). Kurvan är orienterad s̊a att hörnen passeras i nyss nämnda
ordning. Notera att Stokes’ sats skall användas. En direkt beräkning av kurvintegralen
ger s̊aledes inga poäng.

5. Divergens (20p)
Vektorfältet A(r) = (a · r)rf(r), där r är beloppet av ortsvektorn r, är bestämt av en fix
(konstant) vektor a och en obekant funktion f(r). Bestäm den senare, d.v.s. f , s̊a att
∇ ·A = 0. Notera att f är en funktion av r.

Lycka till!
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