
Oppgave 1 
 
Figuren viser ei lita tønne som er formet som en stålsylinder. Den har utvendig lengde lc=40 
cm, ytre diameter Dc=20 cm og masse Mc= 2 kg. Den er fylt med vann som har massen Mw= 
12.23 kg. Vannets tetthet er ρw= 1000 kg/m3, tyngdens akselerasjon er g=9.81 m/s2, og 
vannets kinematiske viskositet kan regnes lik υ= 10-6 m2/s. 
 

a. Tønna faller fritt i stille vann, og du kan anta at den er orientert som i 
skissen, dvs. at fallet er rettet langs sylinderaksen. Still opp et uttrykk for 
FD, dragkraften på tønna, som funksjon av fallhastigheten U. (Tips: Tabell 
11.1 i Crowe kan kanskje vise seg nyttig.) Merk at kraften fra vannet for 
Re>10000 er dominert av normalspenningene, dvs. at skjærspenningene 
bidrar lite. Forklar kort hvor på sylinderen de normalkreftene som bremser 
fallet opptrer.  

 
b. Etter at tønna har falt en stund, antar vi at den oppnår konstant hastighet. Finn et 

uttrykk for fallhastigheten U0 idet du setter inn tallverdier.  
 

c. Tønna legges nå ned i et trau som er formet som en halvsylinder med 
indre diameter D2=20.4 cm og lengde mellom endebunnene l2=40.4 cm. 
Se skissen som viser et snitt gjennom sylinderen og trauet. Det fylles 
vann i spalten mellom de to legemene og det tappes ut vann fra tønna til 

den akkurat så vidt kan flyte uten å berøre trauet. Hvor stor er massen av tønna med 
innhold, Mtot,2, nå?   

 
Det legges et tett lokk av samme form som det halvsylindriske trauet over tønna, 
slik at innsiden av trau og lokk tilsammen utgjør en sylinderflate som er 0.2 cm 
større enn tønna, se skissen. Hulrommet mellom tønna og den ytre sylindren 
fylles med vann og tønna ballasteres på ny slik at den kan flyte uten å berøre den 

omsluttende sylinderen. Hvor stor må massen av tønne pluss innhold Mtot,3, da være?  
 

d. Fra en posisjon hvor tønne, ytre sylinder og vannet, både mellom sylindrene og inne i 
tønna er fullstendig i ro, gis den ytre sylinderen plutselig en rotasjon ω=4π rad/s. (Dvs. 
2 omdreininger pr. sekund.) Du kan regne at aksen til tønna og den ytre sylinder faller 
sammen, og at rotasjonen foregår om denne felles aksen. Finn skjærspenningen, τ, i 
væsken langs omkretsen til tønna etter at rotasjonen av den ytre sylinderen er startet, 
men før tønna ennå har begynt å rotere. Finn dernest et uttrykk for skjærspenningene 
ved tønnas endebunn, τe,  i samme situasjon, idet du antar at væskelagene ved begge 
ender er like tykke. Finn det rotasjonsmomentet Mrot som virker på tønna fra væska i 
denne situasjonen.  



Oppgave 2 
 
Gitt en bølgesituasjon med regelmessige bølger med periode T=10 s som forplanter seg i én 
retning fra dypt vann og inn mot en kyst. 
  

(i) Forklar hvorfor bølgeperioden må være den samme på alle steder i dette 
bølgetoget, for at bølgene skal være regelmessige. Finn bølgelengden for disse 
bølgene når vanndypet er d0=1000 m, og når dypet er d1=10 m. (L0 og L1) 

 
(ii) Finn hvor lang tid (t0 og t1) en bølgetopp bruker for å flytte seg ∆x= 100 m, ved de 

to vanndypene d0 og d1.  
 

(iii) Finn hvor lang tid (t00 og t11) energien i disse bølgene bruker for å flytte seg ∆x= 
100 m, ved de to dypene d0 og d1. 

 
(iv) Finn horisontal bevegelsesamplitude A1 ved stillevannsnivået, for disse bølgene 

ved 10 m dyp, dersom bølgehøyden er H1=2a1=1.20 m.  
 
På en vertikal stake på ukjent vanndyp observeres det at bølgehøyden er 
H2=2a2=1.60 m mens en liten kork som flyter fritt på vannet og dermed følger 
vannpartiklene ved overflaten, beveger seg frem og tilbake med horisontal 
amplitude A2=1 m. Bruk dette til å beregne vanndypet d2 på dette stedet.  
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