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Oppgave 1 (vekt 20%)

Finn en uniform tilnærming ved hjelp av grensesjiktsteori for randverdiprob-
lemet

ε
d2y

dx2
− dy

dx
+ y2 = 0, y(0) = −1, y(1) = 1,

hvor ε er en liten positiv parameter.

Hint: Forklar hvor du mener det er grensesjikt.

Oppgave 2 (vekt 20%)

En funksjonal er gitt ved

J(y) =

∫ 1

0

(y′)2 − 12xy dx, y(0) = 1, y(1) = 1.

2a (vekt 10%)

Finn ekstremal løsning til funksjonalen J(y).

2b (vekt 10%)

Finn ekstremal løsning til funksjonalen J(y) med hensyn på førings-
betingelsen

W (y) =

∫ 1

0

xy′ dx = −3

4
.

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 3 (vekt 30%)

En masse m opphengt i en fjær med fjærkonstant k oppfører seg i henhold
til likninga

m
d2x

dt2
+ αx

dx

dt
+ β

dx

dt
+ kx = 0, x(0) = x0,

dx

dt
(0) = 0,

hvor α er en konstant som beskriver en ikkelineær e�ekt, β er en konstant
som beskriver dempning, x er utslaget og t er tid.

3a (vekt 10%)

Finn et komplett sett av dimensjonsløse tall fra parameterene i problemet
(inklusive x og t).

3b (vekt 10%)

Gjør problemet dimensjonsløst slik at det transformeres til

d2u

ds2
+ εu

du

ds
+ δ

du

ds
+ u = 0, u(0) = 1,

du

ds
(0) = 0,

der s er dimensjonsløs tid, u er dimensjonsløs posisjon, og ε og δ skal
bestemmes. Vis eksplisitt hvordan u, s, ε og δ relaterer seg til de
dimensjonsløse tallene fra forrige delpunkt.

3c (vekt 10%)

Vi antar at ε � 1 og δ � 1 og at de er begge omtrent like små, derfor
introduserer vi δ = εγ hvor γ ≈ 1 og bruker ε som ordningsparameter i en
perturbasjonsteori. Vi innfører dessuten en langsom skala τ = εs. Finn den
ledende tilnærmingen til løsninga av systemet i forrige deloppgave ved en
toskala-utvikling.

Oppgave 4 (vekt 30%)

Lineære bølger på grunt vann med variabelt dyp h(x) kan beskrives av
likninga

∂2η

∂t2
− ∂

∂x

(
gh(x)

∂η

∂x

)
= 0

hvor η er ove�atehevning, g er tyngdens akselerasjon, t er tid og x er posisjon
i horisontal retning.

Vi skal begrense oss til bølger med konstant frekvens ω og skriver derfor
η(x, t) = F (x)e−iωt + c.c. hvor c.c. betyr kompleks konjugert av leddet foran.

(Fortsettes på side 3.)
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4a (vekt 10%)

Vis at transformasjonen F (x) = F∗e
S(x) gir likninga

ghS ′′ + gh(S ′)2 + gh′S ′ + ω2 = 0

Her er F∗ en dimensjonell konstant og S(x) er en dimensjonsløs funksjon.

4b (vekt 10%)

Du skal gjøre likninga over dimensjonsløs med den naturlige lengdeskalaen
l = g/ω2. I tillegg skal du anta at dypet h(x) er langsomt varierende
(langsom i forhold til den naturlige lengdeskalaen l) så vi bytter ut den
hurtige koordinaten x med en langsom koordinat ξ = εx hvor ε er et lite
positivt tall. Vis hvordan den dimensjonsløse likninga uttrykt med langsom
koordinat ser ut.

4c (vekt 10%)

Finn de to første leddene av en perturbasjonsutvikling for S(ξ).

Vis at amplituden til bølgene er proporsjonal med invers av fjerde rot av
dybden.

SLUTT


