
Tentamen 15 jan 2015, kl. 10.15–16.15, för FYTA11 (Ma2)

Hjälpmedel: (a) ett A4-blad med egna 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 gjorda p̊ast̊aenden, och förklara införd notation.

————————

1. P̊a sin spets [8p]
En spelpjäs har formen av en rät cirkulär kon med höjd H och toppvinkel 2α, och st̊ar p̊a
sin spets som befinner sig i origo.

a) [2p] Definiera lämpliga parametrar för mantelytan, och ange denna i parametrisk form,
med angivna gränser för dina parametrar.

b) [2p] Beräkna mantelytans area A.

c) [2p] Beräkna mantelytans vektorarea S till storlek och riktning, och visa att dess belopp
är mindre än A med en faktor sinα.

d) [2p] L̊at a vara ett vektorfält, givet av

a(r) = xz i+ yz j+ (xy − z2)k.

Beräkna integralen
∫

M
a · dS över konens mantelyta M.

(Ledning: Använd Gauss sats p̊a lämplig volym och utnyttja fältets egenskaper.)

————————

2. Vassa svängar [8p]
Funktionen f(x) har period L = 4, och är given p̊a intervallet [-2,2] av

f(x) = 1− |x|, −2 ≤ x ≤ 2.

a) [1p] Skissa f , och visa utan räkning att alla Fourier-koefficienterna av ena sorten blir
noll, liksom hälften av den andra sorten.

b) [2p] Bestäm övriga koefficienter, och skriv ned Fourierserien för f .

c) [1p] Visa att koefficienterna är rimliga i storlek och uppför sig som man bör vänta sig,
givet egenskaperna hos f .

d) [2p] Visa med hjälp av serien att summan

S1 =
∑

udda n>0

1

n2
= 1 + 1/9 + 1/25 + . . .

har värdet π2/8.

e) [2p] Visa ocks̊a att summan

S2 =
∑

udda n>0

1

n4
= 1 + 1/81 + 1/625 + . . .

har värdet π4/96.
(Ledning: Gör om serien till en komplex Fourierserie, och använd Parseval.)



3. Huller om buller [8p]
Betrakta ett trumskinn likformigt spänt över en ram i xy-planet, som inramar det rektan-
gulära omr̊adet Ω: 0 ≤ x ≤ a

√
2, 0 ≤ y ≤ a. Små transversa svängningar z = z(x, y, t) i

trumskinnet kan antas lyda en v̊agekvation med v̊agfart c som beror p̊a spännkraften:

∂2z

∂x2
+

∂2z

∂y2
− c−2

∂2z

∂t2
= 0.

Vi är intresserade av trumskinnets normalmoder, dvs. lösningar med ett harmoniskt tids-
beroende, z = u(x, y)T (t) med T (t) ∝ cos(ωt).

a) [2p] Visa att detta leder till Helmholtz ekvation för u,

(

∇2 + k2
)

u ≡ ∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+ k2u = 0,

om vi skriver normalfrekvenserna som ω = ck.

b) [4p] Vi söker nu normalfrekvenserna, som allts̊a är proportionella mot de möjliga värdena
p̊a k. Ange alla lösningar till Helmholtz ekvation med lämpliga randvillkor, med tillhörande
värden p̊a k.

c) [2p] Visa att de tre lägsta normalfrekvenserna förh̊aller sig som 1 :
√
2 :

√
3.

————————

4. Jämna pengar? [6p]
Ett skevt mynt antas ha sannolikheten 51% att visa krona. Denna skevhet kan mätas genom
att kasta myntet ett stort antal g̊anger och räkna hur många g̊anger man f̊ar krona. Vi vill
nu visa att det behövs åtskilliga tusen kast för att överkottet krona ska vara signifikant.

a) [2p] Beräkna väntevärde och varians för antalet krona (0 eller 1) i ett kast.

b) [2p] Beräkna motsvarande storheter för antalet krona vid N kast.
(Ledning: Väntevärde och varians är b̊ada additiva d̊a man adderar oberoende slumptal.)

c) [2p] Avvikelsen av antalet krona fr̊an N/2 kan betraktas som signifikant om den är stor
i förh̊allande till standardavvikelsen σ, säg större än 3σ. Vad blir kravet p̊a N?
(Svar: N >≈ 20000.)

————————

Lycka till!


