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Oppgave 1

Et terreng er gitt ved høyden over havet z = h(x, y) hvor

h(x, y) =
1

x2 + 2y2

hvor x og y er horisontale koordinater, x-aksen peker mot øst og y-aksen
peker mot nord, og z-aksen peker opp. I de to neste oppgavepunktene skal
vi være spesielt interessert i punktet P gitt ved x = 1 og y = 0.

1a

Bestem stigningstallet til bakken (den retningsderiverte til høyden) i punktet
P i retning nordøst.

1b

Bestem enhetsnormalvektoren n og det infinitesimale flateelementet dσ til
bakken i punktet P uttrykt ved dx og dy.

Oppgave 2

Ei inkompressibel væske strømmer mellom to parallelle plater. Avstanden
mellom platene er B. Et kartesisk koordinatsystem x, y er lagt slik at
x-aksen er i nedre plate og y-aksen st̊ar normalt p̊a platene (se figur).
Enhetsvektorene langs aksene er henholdsvis i og j.

(Fortsettes p̊a side 2.)
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Strømmen er rettet langs x-aksen og strømvektoren er

v(y) =
4Uy

B

(

1−
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B

)

i (1)

hvor U er en positiv konstant.
Platen ved y = 0 har konstant temperatur T0 og platen ved y = B har

konstant temperatur T1. Det er ingen varmekilder i væska. Vi har stasjonære
forhold og temperaturen varierer ikke i x-retning. Vi antar tettheten ρ,
den spesifikke varmekapasiteten c og varmeledningstallet k er alle konstant i
væska.

2a

Finn temperaturfordelingen i væska mellom platene.

2b

Finn varmestrømmen i væska per flateenhet gjennom en flate som st̊ar
normalt p̊a y-aksen.

2c

Finn varmestrømmen i væska gjennom en flate som st̊ar normalt p̊a x-aksen
per lengdeenhet normalt p̊a xy-planet.

Oppgave 3

Vi skal betrakte et hastighetsfelt i horisontalplanet med koordinater x =
r cos θ og y = r sin θ. Vi lar z-aksen peke opp fra horisontalplanet.
Hastighetsfeltet er gitt ved strømfunksjonen

ψ = Aθ +B ln r

(Fortsettes p̊a side 3.)
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hvor A og B er konstanter.

3a

Bestem A og B ut fra kravene at sirkulasjonen rundt origo er 2πU og fluksen
ut fra origo er 2πV hvor U og V er konstanter.

3b

Forklar betingelsene for å bruke Bernoullis likning. Redegjør for om
hastighetsfeltet beskrevet ovenfor tilfredsstiller disse betingelsene.

3c

Dersom trykket er lik p0 uendelig langt vekk fra origo, finn et uttrykk for
trykket p(r) i vilk̊arlig avstand r fra origo. Skisser grafen til p(r). Hvilken
del av denne løsningen er fysisk relevant?

3d

N̊a skal vi tenke oss at vi i utgangspunktet har vann for z < 0 og luft for
z > 0 og at lufta har konstant trykk p0. Vannet beveger seg i utgangspunktet
som beskrevet ovenfor. Imidlertid skal vi n̊a ta hensyn til at dersom vannet
ender opp med å ha trykk mindre enn p0 noe sted i nærvær av lufta, s̊a kan
lufta presse bort vannet. Hvilken form forventer du at vannoverflaten vil f̊a?
Finn en formel for den forventede formen. Forklar hvorfor hastighetsfeltet
beskrevet ovenfor egentlig ikke lenger er helt korrekt.

Oppgave 4

Vi har kartesiske koordinater {x, y, z} med koordinatenhetsvektorer {i, j,k}.
Vi introduserer krumlinjede koordinater {u, v, θ} ved

x = uv cos θ, y = uv sin θ, z =
u2 − v2

2
,

hvor u ≥ 0 og v ≥ 0 og 0 ≤ θ < 2π.
Finn skaleringsfaktorene {hu, hv, hθ}. Undersøk om de krumlinjede

koordinatene er ortogonale. Finn volumelementet for de krumlinjede
koordinatene og regn ut volumet av omr̊adet avgrenset av de krumme flatene
u = 1 og v = 1.
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