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Lösningarna ansl̊as i trapphuset fysik den 25 oktober. Resultaten ansl̊as senast
den 3 november. Tentamensgranskning den 3 november kl. 12-13 i rum 3035
p̊a Soliden.

Varje uppgift ger maximalt 8 poäng. Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade i
sv̊arighetsordning.
Betygsgränser (FFM232): Betyg 3: 20 poäng; betyg 4: 30 poäng; betyg 5: 40
poäng.
(FFM231): Betyg 3: 18 poäng; betyg 4: 26 poäng; betyg 5: 35 poäng.

UPPSTÄLLDA SAMBAND SKALL MOTIVERAS (gärna med en enkel
skiss). Alla väsentliga steg i analys och beräkningar skall redovisas.

Ange om du tenterar den nya kursen FFM232 3 poäng eller den gamla kursen
FFM231 4 poäng. Den sista uppgiften skiljer sig mellan de b̊ada kurserna. Lös
endast den uppgift som gäller för din kurs.

1. Ett hastighetfält v i cylindriska koordinater ραz har formen

v(r) =
v0

a
(2ρf(α)ρ̂ + ρ

df

dα
(α)α̂) ,

där a är en konstant. Bestäm f(α) s̊a att detta fält beskriver en inkompressibel
fluid (∇ · v = 0), som strömmar rotationsfritt (∇× v = 0) med en normal
hastighet n̂ · v = 0 p̊a planen α = 0 och α = π

2
och v(a, π

2
, z) = −v0ρ̂.

VÄND !!
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2. (a) Mellan tv̊a koncentriska cylindrar med radierna a och 2a finns ett ma-
terial med värmeledningsförm̊agan λ. Bestäm temperaturfördelningen mellan
cylindrarna d̊a den innersta och yttersta cylindern h̊aller temperaturen T1 och
T2, respektive. (6p) (b) Bestäm dessutom totala värmeflödet fr̊an innercylin-
dern till yttercylindern per längdenhet längs cylindrarna med hjälp av Fourier’s
lag. (2p)

3. Bestäm elektriska fältet fr̊an en laddningsfördelning svarande mot en väteatom.
Rymdladdningen fr̊an elektronens rörelse runt protonen ges av,

ρ(r) = −
e

πa3

0

exp(−
2r

a0

) ,

där r är avst̊andet fr̊an protonen, −e är elektronens laddning, och a0 är Bohr
radien. Protonens laddningsfördelning kan betraktas som punktformig.

4. Beräkna normalytintegralen

∫

S

F · dS

där S är ytan

x2 +
y2

4
+

z2

9
= a2, z > 0

med en normal som pekar bort fr̊an origo. Fältet har formen

F(r) = F0(
r

a
)((

a3

r3
+ cos 2θ)r̂ − sin 2θθ̂ + cos2 θϕ̂)

där rθϕ är sfäriska koordinater och F0 och a är konstanter.

5. (Endast för FFM232, 3p.) En ström I genomflyter en tunn ledare i formen
av en cirkel med radien a. I ett yttre, konstant och homogent magnetfält B
p̊averkas den strömförande ledaren av ett kraftmoment som ges av kurvinte-
gralen,

M = I

∮

C

r×(dr × B)

Bestäm M som funktion av orienteringen av B och ytnormalen till den innes-
lutna cirkelskivan. För vilka orienteringar är kraftmomentet noll.

5. (Endast för FFM231, 4p.) Bestäm käll- och virvelfördelningen för fältet

F(r, θ, ϕ) =

{

F0(
a
2

r2 + a

r
sin θ)r̂ , θ < π

2

F0(
a
2

r2 −
a

r
sin θ)r̂ , θ > π

2

där F0 och a är konstanter.
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Information om datoruppgifter för FFM231

Studenter som läser den gamla kursen (FFM231) kan erh̊alla upp till fyra
bonuspoäng genom att göra och skriftligt redovisa Datoruppgift: Lösning av

Poissons ekvation. Laborationshandledningen finns tillgänglig p̊a kursens hem-
sida

http://fy.chalmers.se/ tfymp/Homepage/Teaching/FFM232.

Den skriftliga rapporten inlämnas senast 2/11 till Mats Persson, rum 3035 i
Soliden p̊a v̊an. 3. Rapporten kan läggas i brevkorgen märkt Mats Persson.
För mer information skicka e-mail till: tfymp@fy.chalmers.se.
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