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Oppgave 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren viser et vertikalsnitt gjennom et basseng med ei luke som er formet som halvparten av 
en sirkulær sylinder med horisontal akse. Lukas øvre kant er hengslet, og dens nedre kant som 
ligger litt over bassengbunnen, er holdt på plass av en stopper. Det er vanntette pakninger ved 
hengslet og stopperen. Lukas bakkant er stivet av med en perforert, vertikal plate som er 
stiplet på figuren. 
 
 

a. Tenk deg at en kopi av luka holdes på plass nede i væska, slik den stiplete figuren 
antyder. Denne kopien er på samme dyp og har en vertikal bakplate, men denne er 
nå tett, og ved de endeflatene som er parallelle med papirplanet, er det også tette 
plater, slik at hulrommet inni forblir luftfylt. Vi ser på kreftene som virker på en B 
m bred stripe av lukekopien. (Altså på en halvsylinder med høyde B mellom to 
plan som er parallelle med figurplanet.) Finn horisontal og vertikal resultant fra 
væskentrykket mot en slik stripe av lukekopien med bredde B. (Disse kalles 
henholdsvis FH1 og FV1.) 

  
b. Finn dernest horisontal og vertikal resultant av væsketrykket mot en B m bred 

stripe av selve luka. (FH2 og FV2) (En stripe B m bred mellom de samme to 
parallelle planene som er beskrevet ovenfor.)  

 
c. Betrakt snittet som er vist i figuren og bestem angrepslinjen til resultantkraften fra 

væska mot luka. Vis resultatet ved hjelp av en enkel skisse. Hvor store blir 
horisontalkomponentene av opplagerkreftene ved lukas øvre og nedre kant? (RHo 
og RHn.)  
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Vann: egenvekt γ 
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Oppgave 4 
(De tre delspørsmålene i denne oppgaven teller likt.) 
Oppgitt:  g=9.81m/s2 og ρ =1025 kg/m3, υ=10-6 m2/s 
 
En bølgemåler (som er laget som ei kule som følger vannoverflaten), er plassert utenfor en 
kyst på et sted hvor havbunnen kan regnes som flat. Det viser seg at alle bølgene kommer inn 
fra samme retning og at de er regelmessige og harmoniske, slik at lineær bølgeteori kan 
brukes.  
 

1. I en gitt situasjon er vanndypet d1=20 m. (a) For hvilke bølgeperioder kan en bruke 
dypvannstilnærmelsen? (b) Måleren viser at bølgehøyden H1=2a1=2 m og perioden 
T1=9 s. Hvor stor blir horisontal og vertikal partikkelhastighet ved havbunnen, u1 og 
w1? Legg bølgemåleren i origo (x=0), og velg starttidspunktet t=0 og orientering av x-
aksen slik at uttrykkene blir enkle.) 

 
2. (a) Skriv ned uttrykket for dynamisk trykk pd2 like over bunnen for et sted rett under 

en bølgetopp.  
En trykkmåler måler trykket ved havbunnen, relativt til atmosfæretrykket. Det viser 
seg at dette blir 

[ ]2 195 4 sin(0.7 )p t kPa= +  
 

(Tiden måles i sekunder fra et passende valgt starttidspunkt, og origo er lagt i ved 
stillevannsnivå, rett over trykkmåleren. Argumentet (0.7t) til sinus-funksjonen er en 
fasevinkel, målt i radianer.) Bruk disse trykkmålingene til å finne (b) vanndypet, (c) 
bølgeperioden, (d) bølgelengden, og (e) bølgehøyden.  
 

3. Det blir satt ned et brufundament formet som en glatt, vertikal sylinder med diameter 
D=12 m på et sted hvor vanndypet er d3=5 m. En dag er det regelmessige bølgene med 
lengde  L3=120 m og ingen strøm. (a) Finn bølgeperioden T3 og amplitydene til 
horisontalhastigheten u0 og horisontalakselerasjonen 0u&  ved fri overflate. (b) Bestem 
amplityden til kraften mot sylinderen, Fb, dersom bølgeamplityden er a3=0.5 m. Finn 
dernest (c) amplityden til kraften i strømretningen (Fs), i en annen situasjon der det 
ved sylinderen er en uniform strøm på U=0.8 m/s, men ingen bølger. 
 

 


