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Oppgave 1 (vekt 20%)

1a (vekt 10%)

Et todimensjonalt vektorfelt v = vxi + vyj i xy-planet har potensial φ og
strømfunksjon ψ. Vis hvordan vi kan uttrykke v ved hjelp av φ og ψ. Vis at
gradienten til potensialet st̊ar normalt p̊a gradienten til strømfunksjonen.

1b (vekt 10%)

Et vektorfelt er gitt ved v = xi + yj. Undersøk om det finnes et potensial
φ og en strømfunksjon ψ for dette feltet. Regn ut strømlinjene.

Oppgave 2 (vekt 10%)

Parabolske koordinater (u, v, w) er relatert til kartesiske koordinater (x, y, z)
ved relasjonene

x = 2uv

y = u2 − v2

z = w

Finn enhetskoordinatvektorene (iu, iv, iw) uttrykt ved de kartesiske enhet-
skoordinatvektorene (i, j,k). Undersøk om koordinatene (u, v, w) er ortog-
onale.

Oppgave 3 (vekt 30%)

En kule med radius a rundt origo har overflatetemperatur Ta. Kula er dekket
av et isolerende lag med varmeledningstall k. Yttersiden av det isolerende
laget har ogs̊a kuleform med radius b rundt origo. Temperaturen p̊a utsiden
av det isolerende laget er Tb. Figuren viser et snitt i xy-planet.

(Fortsettes p̊a side 2.)
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Temperaturen i det isolerende laget er bestemt av likninga

∂T
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= κ∇2T (1)

og varmestransporten er gitt ved Fouriers lov

H = −k∇T (2)

3a (vekt 10%)

Oppgi passende fysiske enheter for hver av de fem størrelsene t, T, κ, k,H.

3b (vekt 10%)

I kulekoordinater har vi
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Vi skal gjøre to antakelser, at temperaturen er stasjonær, og at temperaturen
er kun en funksjon av radiell koordinat r. Forklar hvordan hver av disse
antakelsene forenkler likningene (1) og (2), og skriv ned de forenklede
likningene. Vis at den forenklede likningen (1) har løsning

T =
A

r
+B

hvor A og B er to konstanter.

3c (vekt 10%)

Finn temperaturfordelingen (bestem A og B) og regn ut varmefluksen
gjennom det isolerende laget.

(Fortsettes p̊a side 3.)
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Oppgave 4 (vekt 40%)

Et todimensjonalt hastighetsfelt er gitt ved

v =
A

r
ir + Uj

der A og U er positive konstanter. Her er (r, θ) plane polarkoordinater
med enhetskoordinatvektorer (ir, iθ). Videre er (x, y) plane kartesiske
koordinater med enhetskoordinatvektorer (i, j). Vi benytter x = r cos θ
og y = r sin θ.

4a (vekt 10%)

Finn hastighetsfeltet uttrykt utelukkende med polare koordinater og
koordinatvektorer. Finn hastighetsfeltet uttrykt utelukkende med kartesiske
koordinater og koordinatvektorer. Angi hva slags type strømning de to
leddene med A og U representerer.

4b (vekt 10%)

Vi lar to lukkede kurver omslutte origo: Enhetssirkelen λ gitt ved r = 1 og
ellipsen µ gitt ved

(

x
2

)2
+

(

y
3

)2
= 1. Finn enhetsnormalvektorene til de to

kurvene, rettet vekk fra origo. Regn ut fluksen av feltet ut gjennom de to
lukkede kurvene, regnet vekk fra origo.

4c (vekt 10%)

Vi betrakter en partikkel som følger strømmen gjennom punktet (x, y) =
(0, 1). Regn ut akselerasjonen til denne partikkelen n̊ar den passerer dette
punktet.

4d (vekt 10%)

Finn strømfunksjonen ψ. Finn stagnasjonspunktene til hastighetsfeltet. Vis
at strømlinjene som g̊ar gjennom et stagnasjonspunkt oppfyller likningen

Ur cos θ −Aθ = α

hvor α m̊a bestemmes. Skisser strømlinjene. Marker spesielt stagnasjon-
spunkt, singulære punkt, og de strømlinjene som g̊ar gjennom stagnasjon-
spunkt.

— Slutt —


