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0 til 10 (10 for fullstendig svar, 0 for blank). Maksimal oppn̊aelig poengsum
er 100. Kontroller at du ikke overser noen av spørsmålene.

Oppgave 1

Et hastighetsfelt er gitt ved

v = αk + βk × r (1)

hvor α og β er konstanter. Her er r = xi+ yj+ zk posisjonsvektor, {x, y, z}
kartesiske koordinater, og {i, j,k} kartesiske koordinatenhetsvektorer.

1a

Forklar kort hva slags bevegelse de to leddene i (1) representerer. Oppgi
de fysiske enhetene til α og β. Diskuter om feltet karakteriseres av en
“omløpstid” T og finn i s̊a fall omløpstiden.

1b

Finn divergensen og virvlingen til v. Gjør rede for om v har et
hastighetspotensial φ, og finn i s̊a fall potensialet. Gjør rede for om v har en
strømfunksjon ψ, og finn i s̊a fall strømfunksjonen.

1c

Finn akselerasjonen til en partikkel som beveger seg med hastighetsfeltet v.

(Fortsettes p̊a side 2.)
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Oppgave 2

Vi har gitt et hastighetspotensial

φ = A(x+ y) + B ln(Cr) (2)

hvor A, B og C er positive konstanter. Sammenhengen mellom kartesiske og
polare koordinater er x = r cos θ og y = r sin θ.

2a

Finn hastighetsfeltet v som svarer til potensialet φ, uttrykt i kartesiske
koordinater {x, y}, og uttrykt i polare koordinater {r, θ}. Finn alle
stagnasjonspunktene. Finn og karakteriser alle singulære punkter. Tegn
en skisse av feltet.

2b

Undersøk om hastighetsfeltet har en strømfunksjon ψ, og bestem i s̊a
fall strømfunksjonen. Bestem alle strømlinjene som g̊ar igjennom alle
stagnasjonspunktene. Sørg for å markere disse strømlinjene spesielt i skissen
du har tegnet av feltet.

2c

Vi skal anta at hastighetsfeltet gjelder for et friksjonsløst fluid med konstant
tetthet ρ. Vi antar vi kan se bort fra tyngdekraften. Trykket er pa i posisjon
ra = −a(i + j) hvor a er en positiv konstant. Vi ønsker å finne trykket pb
i posisjon rb = −2a(i + j). Forklar om betingelsene for å bruke Bernoullis
likning er oppfylt. Finn trykket pb.

Oppgave 3

Du har kanskje lagt merke til at bunnen til enkelte flasker buler inn slik som
antydet i figuren.

Vi skal betrakte ei flaske som st̊ar med tuten opp. La z-aksen peke opp
og være symmetriakse. Flaska har sylindersymmetri med største radius R.
Bunnprofilen er gitt ved z = h(r) hvor r er radiell avstand fra z-aksen. La
x- og y-aksene være horisontale. Sammenhengen mellom de kartesiske og
polare koordinatene er x = r cos θ og y = r sin θ. Bunnens høyeste punkt er
p̊a z-aksen i høyde z = a. Vi har h(0) = a og h(R) = 0.

I flaska er det ei væske med konstant tetthet ρ som n̊ar opp til høyden
z = H. Over væska er det en gass med konstant trykk p0. Tyngdens
akselerasjon g virker ned.

(Fortsettes p̊a side 3.)
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3a

Finn enhetsnormalvektoren n og det infinitesimale flateelementet dσ i
posisjon (r, θ) p̊a flaskebunnen. La bunnen være parametrisert med radius r
og vinkelen θ. La n ha positiv z-komponent.

3b

Vis at det hydrostatiske trykket i væska, p = A−ρgz, er en løsning av Eulers
likning. Bestem konstanten A.

3c

Bestem den infinitesimale trykkraften dF som virker fra væska p̊a
flateelementet dσ i posisjon (r, θ) p̊a flaskebunnen. Uttrykk svaret ved hjelp
av koordinatene r, θ, den generelle funksjonen h(r) og konstantene p0, g, ρ
og H.

3d

Regn ut den totale trykkraften F som virker fra væska p̊a flaskebunnen.
Dersom det totale væskevolumet V holdes konstant, forklar hvordan den
totale trykkraften F avhenger av bunnprofilen h(r).

Hint: Start med å finne et uttrykk for væskevolumet V og et uttrykk for
væska sin tyngde.

SLUTT


