
Oblig 2 MEK1100, v̊ar 2012

Krav til innlevering og godkjenning

Hver av oppgavene 1 til 4 har delpunkter som kan gi maksimalt 10 poeng hver. Det er
tilsammen 17 delpunkter, og følgelig kan du oppn̊a maksimalt 170 poeng sammenlagt.
Poengene tildeles som p̊a en eksamen. Du må ha minimum 70 prosent (119 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 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. 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 Tømme vann ut av et kar.

H

h

L

radius r, fart v

radius R, fart V

Skissen ovenfor viser et bord som st̊ar p̊a et gulv. Bordplata har en høydeH over gulvet.
P̊a bordet st̊ar et åpent sylinderformet kar med innvendig radius R. Karet er fylt opp med
vann til en høyde h over bordet. Nederst p̊a siden av karet er det en sylinderformet tut
med innvendig radius r. Tuten peker horisontalt vekk fra bordet og vi skal tenke oss at
tuten har høyde H over gulvet. Vannet renner ut av tuten med utløpsfart v, faller i en
krum bane, og lander p̊a gulvet i en horisontal avstand L fra tuten. Etterhvert som vannet
renner ut av karet s̊a vil vannoverflaten inni karet synke med synkefarten V . Tyngdens
akselerasjon er g og virker rett ned. Lufttrykket er p0 og er konstant over alt. Tettheten
til vannet er ρ og er ogs̊a konstant.
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a) Synkefarten V er relatert til utløpsfarten v i henhold til prinsippet om massebevaring.
Forklar hvordan dette prinsippet anvendes her, og finn relasjonen mellom de to fartene.

b) Synkefarten V er relatert til tidsavhengigheten til vannhøyden h ved en derivert. Finn
relasjonen mellom V og h.

c) Forklar betingelsene for å kunne bruke Bernoullis likning, og diskuter i hvilken grad vi
kan bruke Bernoullis likning for å bestemme tømmingen av karet.

d) Bruk Bernoullis likning for å bestemme utløpsfarten v uttrykt ved vannhøyden h.

e) Regn ut den horisontale avstanden L uttrykt ved vannhøyden h.

f) Ved å benytte resultatene fra punkt (a), (b) og (e) kan vi skrive en differensiallikning
for vannhøyden h p̊a formen

dh

dt
= α

√
h

hvor α må bestemmes. Denne differensiallikningen er lett å løse (den er separabel). Løs
likningen og tegn grafen til h(t) som viser hvordan vannstanden endrer seg som funksjon
av tid. Hvor lang tid det tar å tømme et kar med opprinnelig vannhøyde h0? Tegn grafen
til L(t) som viser hvordan str̊alen endrer nedslagspunkt som funksjon av tid.

I virkeligheten har vi brutt en av forutsetningene for å kunne bruke Bernoullis likning
ettersom farten ikke er konstant i tid. Klarer du å vurdere hvor stor feil vi har beg̊att i s̊a
måte? (Hint: Se p̊a Eulers likning som er utgangspunktet for å utlede Bernoullis likning.)
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