
Hemtentamen för:
Nanoteknikens matematiska metoder (FMFF20)

19:e Mars 2020 kl. 8-13

Sal: hemma

Hjälpmedel:
Kurskompendiet

Poäng:
För godkänt krävs ungefär hälften rätt. Lösningarna ska vara läsbara, klart
uppställda och välmotiverade. Var och ett av problemen ger 5 poäng och max-
poängen är 35 poäng.
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1 Allmän teoridel
a För att lösa differentialekvationer använder vi metoden “separation av vari-

abler”. Vad innebär den metoden ? Beskriv metoden på den endimen-
sionella vågekvationen.

b Hur kan man hantera olinjära differentialekvationer ?

c Hur kan konvolution av två funktioner beräknas med hjälp av Fouriertrans-
formen ?

2 Fourierserier
a Funktionen f (t) = et är given i intervallet −π < t < π. Bestäm den komplexa

Fourierserien av denna funktion. Till vilket värde konvergerar serien för
t = 2π.

b Härled uttrycket för Fourierkoefficienterna.

3 Laplace

a Lös ekvationen d2y
dt2 + y = δ (t) med hjälp av Laplacetransform. Begynnel-

sevillkor y = 0 och y′ = 0 för t = 0.

b Om δ (x) byts mot f (x) som vi kallar insignal och y (x) kallas utsignal, vad
blir då överföringsfunktionen för systemet ?

c Är systemet stabilt eller instabilt ?

4 Fjäder
a Ställ upp differentialekvationen för ett svängande system som påverkas av en

fjäderkraft och rör sig i ett medium med viskös dämpning. Förklara vad
de olika termerna betyder.

b Lös problemet med hjälp av Fourier eller Laplacetransformen och illustrera
sedan lösningen som funktion av tid i fallet att dämpningen försummas.
Antag som begynnelsevillkor att systemet är i vila men förskjutet från
jämvikt.

5 Vektoranalys
a Är ∇2G en vektor eller en skalär ? Vad gäller för ∇(∇·G)? är det en vektor

eller en skalär ?
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b Visa att (∇×∇) ·A = 0 för en godtycklig vektor A.

6 Vektoranalys

Betrakta ett vektorfält F = (−g+ax)êz där g är gravitationskonstanten och
a är en given konstant.

a Undersök om fältet är konservativt eller ej när a är skilld från noll.

b Betrakta följande vägar (se figur 1):

rAB = (x, 0, x), rAC = (x, 0, 0), rCB = (1, 0, z),

så att

drAB = (dx, 0, dx), drAC = (dx, 0, 0), drCB = (0, 0, dz).

Vilka värden antar F när man rör sig längs kurvan CB?

d Beräkna linjeintegralen
´
dr · F längs vägen AB samt längs vägen AC följd

av vägen CB. Varför blir de ej lika ?

1 Problem 7
a Betrakta en sfär med radie R inneslutande en total laddning Q likformigt dis-

tribuerad inom sfären. Med andra ord, (4π/3)R3ρ = Q, där laddningstä-
theten ρ är konstant. Beräkna det elektriska fältet som funktion av radien
r och skissa det sedan som funktion av r.
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b Givet ett elektriskt fält på formen:

E = E0e
i(k·r−ωt),

där E0 och k är konstanta vektorer. Beräkna ∇ · E och visa att i vakum
så gäller k ·E =0.
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