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Oppgave 3 
Du er med i en gruppe som skal designe en lekter til å frakte sand. Dere blir enige om å lage den slik at 
lasterommet kan åpnes i bunnen.  
 
1. Først foreslås en lekter som ser ut som skissert under i et vertikalt plan (’oppriss’): 

 
Lengden a er avstanden fra vannoverflaten til lekterens kjøl, målt langs lekterens side, som antydet på 
tegningen, og tverrsnittet dannes av en likesidet trekant. (i) Skisser hydrostatisk trykk mot en 1 m bred 
stripe nedover langs høyre side av lekteren. Stripa begrenses av to vertikale plan som står vinkeltrett 
på lekterens lengdeakse. (ii) Finn F1, resultanten av det hydrostatiske trykket mot den beskrevne 
platestripen, og (iii) finn dernest MC1, momentet av kraften på platestripa (altså av kraften F1) om en 
horisontal akse gjennom C på figuren. OBS: C ligger ved vannoverflaten, og ikke i overgangen 
mellom dekk og side.  
 
2. Dernest undersøkes et tilfelle hvor den neddykkete delen av tverrsnittet danner en halvsirkel, se 
skissen nedenfor.  

 
Beregn (i) FH, horisontal og (ii) FV, vertikal resultant av væsketrykket mot en 1 m bred platestripe på 
ene siden av lekteren. (Altså på lektersiden fra B til C på skissen.) Platestripen er (igjen) begrenset av 
to vertikale plan som står vinkelrett på sylinderaksen.  
 
3. Lekteren er altså laget slik at en kan åpne sidene i området midtveis mellom baug og akterende, dvs. 
i det området som er vist på skissen. Da kan siden åpnes ved B, slik at den ene halvdelen dreies mot 
høyre om en horisontal akse gjennom C, og den andre mot venstre om A. Du skal derfor beregne 
momentet av væsketrykket mot lektersiden om punkt C, MC2. Dette kan gjøres ved integrasjon, men en 
lettvintere måte finnes. Det er nemlig enkelt å bestemme angrepslinjen til resultantkraften, og da kan 
en også regne ut momentet som denne utøver om et gitt punkt.  
 
4. Anta at begge lekterne har det skisserte tverrsnittet over hele sin lengde Problemet er nå å vite hvor 
høyt tyngdepunktet kan ligge, før lekteren blir ustabil. Tyngdepunktet forutsettes å ligge på 
tverrsnittets symmetrilinje. Du bes utføre stabilitetsundersøkingen bare for ett av tverrsnittene, og 
det vil ikke bli gitt tileggspoeng om du beregner stabiliteten av begge. 
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Oppgave 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulære bølger genereres i venstre ende av et bølgebasseng, og forplanter seg tvers over bassenget, 
inntil de når høyre ende og ødelegges av ei spesiell ’strand’. Generell situasjon er vist på figuren.  
 
A. Bestem perioden og bølgelengden (T1 og L1) slik at bølgene er ved dypvannsgrensen i venstre ende 
av bassenget, altså der dybden er lik d1=5 m. ’Dypvannsgrensen’ er en betegnelse for overgangen 
mellom ’dypt vann’ og ’endelig vanndyp’. Hva blir bølgelengden og perioden når disse bølgene har 
forplantet seg til motsatt ende av bassenget, der dybden er lik d2=2 m (T2 og L2)?  
 
B. En annen, regelmessig bølgesituasjon observeres. Du måler hastighetene ved overflaten og finner at 
horisontal og vertikal partikkelhastighet er gitt ved 
 ( ) ( )0 0,0, sin cos , ,0, sin sinu x t u t kx w x t u t kxω ω= =    (1) 
Du regner med at partikkelhastighetene som vanlig vil avta med dypet, og gjetter på at hastighetene 
generelt kan skrives som 
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Anta at potensialteori gjelder, dvs. at strømmen er rotasjonsfri og inkompressibel, se likning (2.2) og 
(2.3) i kompendiet. Finn ut fra (2.2) et uttrykk for Z(z), og kontroller at strømmen da også blir 
rotasjonsfri. Tips: sammenligning av (1) og (2) bestemmer verdien av Z(z) ved overflaten. 
 
Vis ut fra (2) at potensialet som dette representerer må ha formen 
 ( ) ( ) ( )0, , / sin sinkzx z t u k e t kx f tϕ ω= +    (3) 
hvor f(t) er en ubestemt integrasjonparameter. Forklar hvorfor integrasjonsparameteren ikke også kan 
avhenge av x eller z. Anta heretter for enkelhets skyld at f(t)=0. 
 
C. Ligning (3) er en løsning på bølgeproblemet dersom grensebetingelsene for problemet også er 
tilfredsstilt. Forklar at dersom det er dypt vann (kd>>1), så vil grensebetingelsen ved bunnen, se 
kompendiets (3.1), være tilfredsstilt. Bruk dernest grensebetingelsen ved overflaten, kompendiets (3.8), 
for å se om (3) kan være en løsning på bølgeproblemet, og vis at dette gir oss en sammenheng som er 
dispersjonsrelasjonen for tilfellet dypt vann.  
 
(Ekstra, forlanges ikke: Hvis du hadde tatt med f(t) i uttrykket for potensialet over, hva ville dette ha 
ført til når du satte inn i (3.8), og hvordan tolker du dette?) 
 
Bruk (3.7) til å bestemme η(x, t) og uttrykk u0 v.hj.a. amplituden a til η. Skisser til sist hvordan η(x, t) 
ser ut som funksjon av tid og sted. Gi gjerne en kort kommentar til dette resultatet. 
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