
Oblig 2 MEK1100, høst 2013

Krav til innlevering og godkjenning

Hver av oppgavene har delpunkter som kan gi maksimalt 10 poeng hver. Det er tilsammen
13 delpunkter, og følgelig kan du oppn̊a maksimalt 130 poeng sammenlagt. Poengene tilde-
les som p̊a en eksamen. Du må ha minimum 70 prosent (91 poeng) riktig for å f̊a godkjent.
Dersom dette ikke er innfridd ved innlevering, 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 semestersidene 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.

1 Kurveintegraler og numerisk løsning

I denne oppgaven skal vi studere en numerisk metode for beregning av kurveintegraler,
men først skal vi regne et testeksempel for h̊and. De som ikke f̊ar til punkt b kan likevel
forsette p̊a punktene c, d og e.

(a) En kurve, λ, starter i (0, 0) og følger en rett linje fra x = 0, y = 0 til x = 1, y = 0 og
deretter en annen rett linje videre til x = 2, y = 1. Langs denne kurven regner vi ut
linjeintegralet I =

∫
λ
v · dr der feltet v = ui+ vj er gitt ved

v = (x+ 3y)i+ (3 + y)j.

Finn I ved direkte utregning.

(b) Vi tilnærmer en kontinuerlig kurve, C, med en sekvens rette linjer som i figur 1.
Punktene der draget av rette linjer interpolerer C betegnes med ri = xii + yij, der
i = 1, ..., n. Langs kurven kan et vektorfelt v diskretiseres ved verdiene vi = v(ri).
En tilnærmelse til

I =
∫
C

v · dr,

kan da regnes ut ved

I∗ =
∫
C∗

v∗ · dr,

der C∗ best̊ar av draget av rette linjer og v∗ varierer lineært langs hvert rett linjestykke.
Dette er en variant av trapesregelen anvendt p̊a kurveintegraler. Vis at fra linjestykket
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mellom punkt i og i+ 1 blir bidraget til I∗:

I∗
i
=

1

2
(ui + ui+1)(xi+1 − xi) +

1

2
(vi + vi+1)(yi+1 − yi)

Her kan det lønne seg å bruke en parameter t som løper fra 0 til 1 slik at r(t) =
ri + t(ri+1 − ri) istedet for å velge feks. x eller y som parameter.

(c) Skriv en funksjon i Matlab, med navn trapes, som regner ut I∗ ved kallet

≫[I]=trapes(x,y,u,v);

der x,y,u,v er arrayene som inneholder interpolasjonspunktene og de diskrete verdier
for u og v.

(d) Forklar hvorfor trapesmetoden gir eksakt rett svar, med unntak av avrundingsfeil,
for integralet i punkt (a) ? Lag et skript, Itest.m, som bruker trapesmetoden p̊a
tilfellet i (a) og demonstrer at det gir korrekt svar. Legg ved en utskrift som viser
dette.

(e) Vis at sirkulasjonen av v = −yi + xj rundt enhetssirkelen er 2π. Lag en funksjon,
Sirkel(n), som deler opp sirkelen uniformt med n punkter og beregner sirkulasjonen
tilnærmet ved hjelp av trapes. Lag et skript, Finnn.m, som finner den minste n
som gir en feil mindre enn 0.01 i absoluttverdi. Legg ved en utskrift som viser bruken
av skriptet og den n som finnes.

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.
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Figure 1: Kurve med diskretisering i form av rette linjer for tilfellet n = 6.

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.

3 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 vinkelfarten 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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