
Oblig 2 MEK1100, høst 2011

Krav til innlevering og godkjenning

Hvert punkt gir makismalt 10 poeng. Poengene tildeles p̊a liknende vis som p̊a en ek-
samen. Oppgavene 1 til 5 har tilsammen 15 delpunkter, og følgelig kan du oppn̊a mak-
simalt 150 poeng. Du må ha minimum 70 prosent (105 poeng) riktig for å f̊a godkjent.
Dersom dette ikke er innfridd ved innlevering, men besvarelsen vurderes som et seriøst
forsøk, kan det gis anledning til ny innlevering. For nærmere informasjon om regler se
http://www.mn.uio.no/math/studier/admin/obligatorisk-innlevering/

Tidsfrister er gitt p̊a emnesidene til MEK1100.
Du kan bruke LATEX eller levere en h̊andskrevet besvarelse.
Det er tillatt å samarbeide i grupper om den obligatoriske oppgaven. Likevel må alle

levere en individuell besvarelse. P̊a denne besvarelsen skal navnene p̊a de man har samar-
beidet med angis. Oppgaver der dette mangler kan bli underkjent.

Oppg. 1 Integraler knyttet til kuleflate.
Gitt vektorfeltet F = xi+ (2y + z)j+ (z + x2)k i kartesiske koordinater xyz.

a) Beregn vektorfluksen Q =
∫
σ F · n dσ gjennom en kuleflate σ med sentrum i origo og

radius a, hvor n er normalvektoren.

b) Hva blir resultatet i punkt a) dersom sentrum av kula flyttes til et annet punkt i feltet?

c) Beregn sirkulasjonen C =
∫
γ F · dr omkring en lukket sirkel γ i xy-planet med radius a.

Gjør denne beregningen som et kurveintegral.

d) Bruk Stokes sats til å kontrollere resultatet i punkt c).

Oppg. 2 Potensialer.
En hastighetspotensial er gitt p̊a dimensjonsløs form

φ =
1

2
x2 − xy −

1

2
y2.

a) Finn hastighetsvektoren og lag et pilplott der hastighetene i (x, y) = (1, 0) og (x, y) =
(0, 1) er tegnet inn.

b) Vis at φ oppfyller Laplacelikningen ∇2φ = 0.

c) Finn strømfunksjonen ψ.

d) Bestem strømmens stagnasjonspunkt (punkt der hastigheten er null). Finn strømlinjene
gjennom dette punktet.

e) Beregn fluksen ∫
λ
v · nds,

der kurven λ er det rette linjestykket langs x-aksen som ligger mellom x = 0 og x = 1.
Normalvektoren, n, skal ha en positiv komponent i y-retning.
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Oppg. 3 Akselerasjon og forflytning til fluid partikkel.
I Oslofjorden har vi strøm som skyldes b̊ade tidevann, vind og avrenning fra elver.

Vi skal betrakte en idealisert problemstilling hvor x-aksen legges langs fjorden og y-aksen
legges p̊a tvers av fjorden. Fjorden har rette sidekanter ved y = 0 og y = B. Vi skal
betrakte en overflatestrøm p̊a formen

v = y(B − y)[α + β sin(Ωt)]i

Her har α å gjøre med vind og avrenningen fra elver, og β er proporsjonal med styrken p̊a
tidevannstrømmen. Videre er t tid, Ω = 2π/T hvor T er perioden for tidevannet.

a) P̊a danskeb̊aten er det smuglere som har lastet varer i en beholder som de kaster ut
i fjorden. Denne beholderen flyter i overflaten og blir fraktet med overflatestrømmen
som om den var en væskepartikkel. Finn akselerasjonen til beholderen, og forklar
hva som er lokal, konvektiv og total akselerasjon.

b) Vi skal sette B = 2, α = β = 1, Ω = 0.01. Ved tiden t = 0 ble beholderen observert
ved r(0) = j. Finn posisjonen til beholderen ved tiden t = 10.

Oppg. 4 Flatenormalvektor.
En krum flate i tredimensjonalt rom er gitt i Kartesiske koordinater ved

f(x, y, z) = C,

der C er en konstant. Vis at gradienten til f st̊ar normalt p̊a tangentplanet til den krumme
flaten i et vilk̊arlig punkt r0 = x0i+ y0j + z0k p̊a flaten.

Oppg. 5 Person som klamrer seg fast p̊a karusell.
Vi skal betrakte hastighetsfeltet til en karusell, dvs. rotasjon som et fast legeme, v =

ω × r, hvor ω = ω(t)k er vinkelhastighetsvektoren og r = xi + yj er en posisjonsvektor
relativt til rotasjonsaksen. Vi skal la vinkelhastigheten ω(t) være en funksjon av tiden
slik at vi kan studere hva som skjer n̊ar karusellens omdreiningshastighet endrer seg. En
person klamrer seg fast p̊a karusellen i en avstand |r| = R fra omdreiningsaksen, som vist
p̊a figuren:
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a) Regn ut virvlingen og divergensen til v. Diskuter om v er et potensialfelt, og
finn i s̊a fall potensialet φ. Diskuter om v har en strømfunksjon, og finn i s̊a fall
strømfunksjonen ψ. Undersøk om |r| = R er en strømlinje.

b) Regn ut sirkulasjonen Γ rundt en sirkel med radius |r| = R. Gjør denne utregningen
som et kurveintegral. Kontroller svaret ved hjelp av Stokes sats.

c) Vi skal n̊a betrakte karusellen mens den spinner opp fra ro til full omdreining-
shastighet i løpet av en tid T . Vi benytter en svært forenklet modell

ω =
ω0t

T
k for 0 < t < T.

Akselerasjonen til personen er gitt ved den materielt deriverte (partikkelderiverte)
av hastighetsfeltet,

a =
Dv

dt
=
∂v

∂t
+ v · ∇v.

Regn ut akselerasjonen i tidsintervallet 0 < t < T , og angi retning og størrelse til
lokal og konvektiv akselerasjon.
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