
Tentamen 14/1 2011, kl. 9–14, 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. [5p] En liten isbit p̊a marken fastnar p̊a ett cykeldäck med radien R. Antag att cykeln
därefter rullar rakt fram i x-riktningen utan att slira. Isbiten rör sig d̊a längs en speciell
kurva i x-z-planet, som vi följer under tiden hjulet rullar ett varv (sedan upprepas samma
kurva periodiskt fast förskjutet i x-led).

a) [2p] Visa att kurvan i x-z-planet kan uttryckas i parametriserad form som
{

x(s) = s−R sin(s/R);
z(s) = R−R cos(s/R)).

där parametern s, 0 ≤ s ≤ 2πR, representerar den sträcka cykeln rullat. (Antag y = 0.)

b) [2p] Ange kurvans riktningsvektor i x-z-planet som funktion av s, och visa att den
alltid har en komponent framåt (positiva x-riktningen), utom i intervallets ändpunkter.
Skissa hela kurvan.

c) [1p] Beräkna kurvans längd. Jämför med den sträcka cykeln har rullat under tiden.
Är resultatet rimligt?

————

2. [6p] Ett apelsinskal kan approximeras av en sfär med radie R. En fruktsugen student
delar först sin apelsin i tv̊a halvor, och klyver därefter varje halva i tv̊a identiska klyftor.
Vi vill beräkna och jämföra olika typer av areor för dessa delar.

a) [2p] Beräkna s̊aväl vektorarea S som skalär (!) area A för skalet hos en apelsinhalva.
Visa att beloppet av den förra, S, är precis hälften av A.

b) [2p] Beräkna motsvarande storheter för en klyfta, och visa att vektorareans belopp
här utgör en större del av den skalära arean. (S kan beräknas mer eller mindre elegant.)

c) [2p] Studenten f̊ar för sig att fortsätta klyva en klyfta i tunnare och tunnare klyftor.
Visa att kvoten S/A g̊ar mot ett gränsvärde q < 1. Ange detta!



3. [6p] En bitvis konstant funktion f(x) med perioden 2π ges av

f(x) =







0, −π < x < −3π/4;
1, −3π/4 < x < π/4;
0, π/4 < x < π.

Vi vill nu utveckla f i en Fourierserie.

a) [2p] Utan att göra n̊agra beräkningar kan man sluta sig till att väsentligen hälften av
alla koefficienter kommer att vara noll. Vilka, och varför?

b) [4p] Beräkna alla koefficienter som inte blir noll, och skriv f(x) som en Fourierserie.

————

4. [8p] Vi vill lösa ett randvärdesproblem för u(x, y) till den icke-homogena PDE:n

u′

x + u′

y + u = x.

Detta kan göras genom att först hitta en allmän lösning.

a) [1p] Denna kan skrivas p̊a formen u = up + v, där up är en partikulärlösning. Detta
tvingar v att lösa en lite enklare PDE – vilken?

b) [1p] Ange en partikulärlösning up som bara beror p̊a x.

c) [1p] För att hitta det allmänna uttrycket för v, skriver vi v = vpw, där vp är en
partikulärlösning för v. Detta tvingar w att lösa en ännu enklare PDE – vilken?

d) [1p] Ange en partikulärlösning vp som bara beror p̊a y.

e) [1p] Ange det allmänna uttrycket för w.

f) [1p] Ange det allmänna uttrycket för v.

g) [1p] Ange det allmänna uttrycket för u.

h) [1p] Vi är nu redo att lösa randvärdesproblemet för u, med randvillkoren
{

u(x, 0) = x, x ≥ 0;
u(0, y) = y, y ≥ 0.

Visa att detta har en unik lösning – vilken?



5. [5p] En student (l̊at oss kalla henne S. Lump) sitter och leker med Java:s slumptals-
generator. Den ger som bekant likformigt fördelade (pseudo-)slumptal R p̊a [0,1]. Genom
att kombinera ett eller flera slumptal p̊a olika sätt f̊ar hon nya slumptal Z med olika
egenskaper.

L̊at R,R1,R2, etc. ange oberoende standardslumptal. För varje fall nedan, ange det nya
slumptalet Z:s fördelning, samt väntevärde och varians:

a) [1p] Z = R
2, allts̊a kvadraten p̊a ett standardslumptal.

b) [1p] Z = R1 + R2, allts̊a summan av tv̊a standardslumptal.

c) [1p] Z = R1R2, allts̊a produkten av tv̊a standardslumptal.

d) [2p] Z =
∏

N

1
Ri, för godtyckligtN > 2 – allts̊a produkten avN olika standardslumptal.

————


