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Figuren viser et lengdesnitt gjennom en lukket beholder som består av to kar knyttet sammen med et 
firkantrør. Det er luft øverst i venstre kar, mens resten av beholderen er vannfylt. Der er en luke i høyre del 
av karet. Nedre kant av luka er 4,5 m over bunnen mens overflaten som skiller vann og luft er 3 m over 
bunnen. Absolutt trykk i luftvolumet er 690 kPa. Utenfor beholderen er det atmosfæretrykk, p0=101kPa. 
Vannets tetthet er 1000kg/m3 og du kan regne tyngdens akselerasjon g=10m/s2. 
 
a. Hvor stort er trykket ved nedre kant av luka og øverst i karet til høyre, dvs. trykket mot taket?  
b. Taket i høyre beholder har et areal på 12 m2 og en masse på 2000 kg. Hvor stor blir total kraft på taket?  
c. Luka er rektangulær med høyde 3 m og bredde 2,5 m. Hvor stor blir kraften på luka fra indre 

væsketrykk? 
d. I hvilken retning og gjennom hvilket punkt virker resultantkraften på luka? 
e. Betrakt det innvendige trykket mot taket i høyre kar, ptak for 3 tilfeller: (d1) Dersom en reduserer 

trykket i lufta i venstre kar med 100 kPa, hvor stor blir ptak da? (d2) Dersom en reduserer trykket i lufta 
til høyre videre nedover, ved å åpne en ventil slik at en får atmosfæretrykk der, hvor stort blir da ptak? 
(d3) Dersom en pumper ut luft fra venstre kar slik at trykket der blir pa=5 kPa, hva blir da ptak? (Gi 
gjerne en kort forklaring av hva som da skjer.) 

 
 
 
Oppgave 2 
Gitt en bølgesituasjon med regelmessige ”sinus” bølger.  Vanndypet er 40 m, bølgeperioden T=8 s og 
bølgehøyden (H = 2a) er 4m. 
 
a) Finn bølgelengden L, bølgetallet k og frekvensen ω (rad/s). 
 
b) Finn maksimalverdiene til partikkelakselerasjonene  ved fri overflate (z =0 m) og ved 

bunnen. 
ogu w

 
c) Ei lita kule med volum V=1 mm3(eller 10-9 m3) og samme massevekt som vannet (ρ=1025 kg/m3) 

flyter noen få millimeter under overflaten. Kan du, helst uten regning, finne ut hvordan den vil 
bevege seg i de bølgene som er beskrevet over. (Formen av den banen som kula vil beskrive, osv.) 
Kan du med utgangspunkt i dette finne hvilke krefter som virker på kula? 

 
d) Hvilken vei går partikkelhastigheten under en bølgetopp, for en bølge mot høyre? Skriv ned 

uttrykket for en sinusbølge som forplanter seg mot venstre, dvs. i retning av negativ x–akse.  
 
e) Ei tung kule med tetthet ρk og diameter D faller i stille vann med tetthet ρw og kinematisk 

viskositet ν.  Tyngdens akselerasjon er g. Vanndypet er stort og kula får etter en tid en konstant 
fallhastighet U. Skriv ned hvilke størrelser denne fallhastigheten avhenger av, og bruk 
dimensjonsanalyse til å finne en dimensjonsløs gruppe hvor U inngår som en funksjon av en eller 
flere andre dimensjomnsløse grupper. Bruk gjerne ”skritt-for-skritt” metoden. 
Kommentar: Om nødvendig bør du godta at U inngår i flere enn én dimensjonsløs gruppe, selv om 
altså U er den ukjente! I tilfelle innebærer dette bare at en må iterere for å finne en løsning. 
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