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5 uppgifter som tillsammans ger 100p. Motivera utförligt! Otillräckliga motiveringar
kan medföra poängavdrag.

Om inget annat anges är vektorerna i kartesisk bas.

Tentamensresultat kommer att publiceras p̊a kursens hemsida i anonymiserad form.

Hjälpmedel: Formelblad och TEFYMA. OBS - Räknedosa är ej till̊atet!

1. Skalärfält (20p)

Temperaturfördelningen i en cylinder beskrivs av skalärfältet T = ρ2 +z2 cos2 ϕ. Punkten
P har koordinaterna ρ = 2, ϕ = π/4 och z = 1.

a) Hur snabbt ökar temperaturen d̊a man utg̊ar fr̊an P och rör sig i riktningen êρ − 2êϕ?

b) I vilken riktning, utg̊aende fr̊an P , ökar temperaturen snabbast och hur stor är den
maximala temperaturökningen per längdenhet?

2. Linjeintegral (20p)

a) Bestäm alla värden p̊a konstanterna a och b för vilka vektorfältet

~A = (ay + bz, az + bx, ax+ by)

är virvelfritt.

b) Beräkna nu, med de i a)-uppgiften erh̊allna värdena p̊a a och b, fältets arbete, dvs´
L
~A · d~r, längs rymdkurvan L som parameterframställs genom ~r(t) = (cos t, sin t, t), där

t : 0→ 2π.

Var god vänd!
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3. Stokes’ sats (20p)

Använd Stokes’ sats för att beräkna cirkulationen av vektorfältet ~A = (y2, x2, z + x),

det vill säga beräkna
¸
L
~A · d~r, d̊a den slutna kurvan L ges av kanterna p̊a en triangel

med hörn (0, 0, 0), (1, 0, 0) samt (1, 1, 0). 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.

4. Gauss’ sats (20p)

Beräkna, med hjälp av Gauss’ sats, flödet av

~A = (e−yz, exz, z2)

genom struten T given av

z2 = x2 + y2, 0 ≤ z ≤ 1,

och orienterad med ut̊atriktad normal. Observera att ytan T ej är sluten.

5. Formell nablaräkning (20p)

Förenkla följande s̊a l̊angt som möjligt

rot

[
(~a ·~b)(~b× ~r)

r3

]

Här är ~a och ~b konstanta vektorer, ~r är ortsvektorn och r = |~r|. Svaret f̊ar inte inneh̊alla

nablasymbolen, beteckningarna grad, div, rot eller komponenter av ~r, ~a och ~b. Ange vilka
vektoralgebraiska formler du stöder dig p̊a.

Lycka till!
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