
Oblig 7 for FYS2130 våren 2017 

Kapittel 8 i læreboka 

MERK: I vårt kurs gjelder en generell regel at riktig svar alene ikke regnes som en fullgod løsning. 

Full uttelling oppnås bare om det i tillegg til riktig svar er gitt begrunnelser og forutsetninger og 

tilnærminger som er brukt. For forståelse/diskusjonsoppgavene er det argumentasjonen som det stilles 

krav til. Disse generelle reglene må brukes med skjønn siden oppgaver kan være ganske forskjellige i 

utgangspunktet. 

Forståelses- og diskusjonsspørsmål 

1. Hva mener vi med et dispersivt medium? Hvordan vil dispersjon påvirke bølgebevegelsen til a) en 

harmonisk bølge, og b) en ikke-harmonisk bølge? 

7. Hvorfor bruker vi en bølgepakke i beregningene som gir oss animasjon av dispersjon? 

9. Er overflatebølger på vann transversale eller longitudinale bølger? Forklar. 

Regneoppgaver 

14. Lag ditt eget program for å beregne numerisk løsninger av bølgeligningen. Ta gjerne utgangspunkt 

i programmet gjengitt under punkt 8.2.1 ovenfor. Test at en bølge beskrevet ved ligningene (8.8) og 

(8.9) kommer ut som vist i figur 8.3. Gjør så følgende endringer: 

a) Endre den tidsderiverte av utslaget i startøyeblikket til den negative av hva det skulle ha vært. 

Gjennomfør beregningene og beskriv hva du observerer. 

b) Reduser den tidsderiverte av utslaget i startøyeblikket til det halve i forhold til hva det skulle 

ha vært. Gjennomfør beregningene og beskriv hva du observerer. 

c) Bruk i stedet 2x den tidsderiverte av utslaget i stedet for den korrekte i startøyeblikket. 

Gjennomfør beregningene og se hva du observerer denne gang. Vær nøye med å peke på både 

amplituder og faser. 

d) Hvordan vil du lage initialbetingelsene for å simulere stående bølger? [Du kan gjerne teste 

dette ut, men du MÅ ikke gjøre det.] 

e) Hvilken slutning kan du trekke av alle beregningene i denne oppgaven? Ved en 

pendelbevegelse kan vi velge posisjon og fart helt uavhengig av hverandre, og får alltid en 

svingebevegelse som er lett å forstå. Er det likedan for bølger? 

19. I figuren nedover er det vist et utsnitt fra et flyfoto tatt utenfor Fagerstrand i Oslofjorden (tatt fra 

Google Earth). Det er satt inn en stav som angir målestokken. Bildet viser bølger fra en båt. Beregn 

hastigheten båten kjørte med under antakelsen at det er dypt vann. Angi hastigheten i m/s, km/t og i 

knop. (1 knop = 1 nautisk mil per time, 1 nautisk mil = 1852 m = 1 bueminutt i nord-sør retning langs 

jordoverflaten.) 



 


