
Tentamen 15/1 2010, kl. 13–18 för FYTA11 (Ma2)

Hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) pennor, suddgummi, linjaler och andra enkla
ritverktyg; (c) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

——
Totalt 30 p, varav 15 krävs för godkänt.

——
Läs noga igenom uppgifterna, motivera dina p̊ast̊aenden, och förklara införd notation.

——

1. [6p] Betrakta en rotationshyperboloid-yta i xyz-rummet:

x2 + y2 = z2 + a2

där a definierar en längdskala.

a) [1p] Visa att ytan kan parametriseras med ξ (reell) och φ (vinkel) enligt

r(ξ, φ) = a (cosh ξ cosφ, cosh ξ sinφ, sinh ξ)

b) [2p] Beräkna riktningsvektorerna ∂r/∂ξ, ∂r/∂φ.

c) [1p] Visa med hjälp av dessa att vektorarea-elementet ges av

dS = −a2 cosh ξ (cosh ξ cosφ, cosh ξ sinφ, − sinh ξ) dξ dφ.

d) [1p] Beräkna härur vektorarean Sb för den del av ytan som har 0 < z < b. (Sb = πb2ez.)

e) [1p] Bekräfta att resultatet är rätt genom att beräkna samma vektorarea p̊a ett enklare
sätt. (Bifoga gärna förklarande figur.)



2. [6p] Vi vill kontrollera divergenssatsen för ett sfäriskt symmetriskt vektorfält, F(r) =
f(r)er, där f är en godtycklig funktion.

a) [2p] Visa att för ett sfäriskt symmetriskt skalärfält h(r) gäller identiteten div (rh(r)) =
rh′(r) + 3h(r). Använd detta för att beräkna det skalära fältet G(r) = div F.

b) [2p] Vi vill nu kontrollera divergenssatsen för en centrerad sfär med godtycklig radie
R. Beräkna därför s̊aväl volymsintegralen

∫

r<R

G(r)dV,

som yt-integralen
∮

r=R

F · dS,

direkt i polära koordinater, och visa att b̊ada ger värdet 4πR2f(R).

c) [1p] Betrakta nu fallet f(r) = C
r2+a2

, med C en konstant och a en liten längdskala.
Vad blir motsvarande G?

d) [1p] Visa att i gränsen a → 0 f̊ar F karaktären av ett Coulomb-fält. Vad blir det av G
i denna gräns?

————

3. [6p] Betrakta funktionen f(φ) = | sinφ|, där φ är en vinkel. Vi vill uttrycka f som en
Fourierserie (för L = 2π),

f(φ) =
a0
2

+
∞
∑

1

an cos(nφ) + bn sin(nφ).

a) [1p] Använd symmetriargument för att visa att alla den ena sortens koefficienter (an
eller bn), och hälften av den andra sorten blir noll. Vilka blir kvar?

b) [2p] Beräkna resterande koefficienter och skriv ned serien.

c) [1p] Skriv om serien som en komplex Fourierserie,

f(φ) =
∑

n∈Z

cne
inφ,

med korrekta värden p̊a koefficienterna cn.

d) [2p] Använd Parsevals sats (periodmedelvärdet av |f 2| är lika med
∑

n |cn|2), för att
beräkna serien S =

∑

∞

1
1

(2n+1)2(2n−1)2
). Kolla att värdet p̊a S blir rimligt!



4. [6p] Betrakta en trumma i form av en likbent rätvinklig triangel med kortsidorna L,
med ett trumskinn fastspänt över randen. Vi parametriserar trumskinnet med kartesiska
koordinater x, y i omr̊adet 0 < x < y < L, och antar att de transversa vibrationerna
U(x, y, t) i trumskinnet lyder en v̊agekvation med en given v̊agfart c, med randvillkoret
U = 0 p̊a randen.

a) [1p] För att hitta normalmoderna, separerar vi ut ett antaget periodiskt tidsberoende
U = u(x, y)eiωt. Visa att rumsdelen u(x, y) d̊a måste lyda Helmholtz ekvation,

(∂2
x + ∂2

y)u+ k2u = 0,

i det inre av omr̊adet. Ange relationen mellan parametern k och den sökta normalfre-
kvensen ω.

Problemet är nu att identifiera normalmoderna, dvs. att hitta de k (och därmed ω)
som till̊ats. Hade trumskinnet varit kvadratiskt hade detta lätt l̊atit sig göra, genom att
separera i x och y. Vi kan dock använda ett trick, genom att utöka lösningar för v̊ar
triangel till en kvadrat. Detta görs genom att spegla u i triangelns hypotenusa x = y, och
anta att denna utgör en antisymmetrilinje, p̊a vars andra sida skinnet buktar p̊a andra
h̊allet – konsistent med randvillkoret u = 0 p̊a linjen.

b) [1p] Visa att detta svarar mot en antisymmetrikravet u(x, y) = −u(y, x) i kvadraten
0 < x, y < L.

Vi kan allts̊a l̊atsas att trumman är kvadratisk, bara vi ser till att välja lösningar med
rätt symmetri!

c) [1p] Betrakta tillfälligt en kvadratisk trumma med sidan L, och ange dess normalfre-
kvenser.

d) [2p] Ange vilka moder som till̊ats i triangelfallet. Beräkna triangelns tre lägsta fre-

kvenser, och visa att de förh̊aller sig som 1 :
√
2 :

√

13/5, dvs. c:a 1 : 1.414 : 1.612. Skissa
motsvarande svängningsmoder i triangeln.

e) [1p] Hur stor ska en kvadratisk trumma vara för att ha samma grundfrekvens som den
triangulära? Har den större eller mindre area?



5. [6p] Uttrycket för en Poissonfördelning, pn = e−aan/n!, kan vändas “ut och in”, och i
stället ses som en fördelning av värdet a hos en kontinuerlig positiv slumpvariabel, med
n som en parameter.

Betrakta allts̊a en slumpvariabel X p̊a R+, med värden x fördelade enligt

fn(x) =
1

n!
xne−x.

a) [2p] Visa att denna fördelning är normerad över R+, och beräkna dess väntevärde
E(X) och varians V(X).

b) [2p] Visa att denna klass av slumpvariabler är sluten under addition: om X,Y är
oberoende variabler fördelade resp. enligt fn(x) resp. f0(y), s̊a blir deras summa Z = X+Y

fördelad enligt fn+1(z) (Ledning: f(z) =
∫

∞

0
dxfn(x)

∫

∞

0
dyf0(y)δ(z − x − y). Utför y-

integralen först och visa att den bara ger n̊agot om x < z. Sätt in uttrycken för fn och
f0 och utför x-integralen.)

Vi vill nu i t.ex. ett Javaprogram generera slumptal fördelade enligt fn.

c) [1p] Visa att om vi kan fixa slumptal V med fördelning f0(v), s̊a är det enligt ovan
lätt att konstruera X med fördelning fn(x) genom att addera n+ 1 oberoende instanser
av V.

Återst̊ar problemet att fixa detta med hjälp av standardslumptal.

d) [1p] Visa att om U är ett likformigt standardslumptal p̊a [0,1], s̊a blir V ≡ − lnU
fördelat enligt f0(v).

(Därmed kommer allts̊a enligt ovan Xn = − ln
∏n+1

1 Ui – som är snabbare sätt att beräkna

−∑n+1
1 lnUi – att fördelas enligt fn!)


