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Oppgave 1

I figuren til venstre ovenfor er det skissert en dam som skal utstyres med ei luke som er
10 m bred, (l=10, inn i papirplanet). Figuren til høyre viser vertikalprojeksjonen av luka,
sett forfra (den stiplete linjen illustrerer den nye formen på luka for bruk i oppgave (c)).
Væskens egenvekt er γ =gρ =10 kN/m3. Luka er rektangulær og går fra hengslet (ved A)
på den vertikale veggen og til opplegget ved bunnen (ved B). Hengslet tillater dreining
om en horisontal akse ved lukas overkant, og rendene ved A og B er altså begge
horisontale. Væskeoverflaten er tegnet inn på skissen og ligger derfor 12 m over bunnen.
Trykket over væskeoverflaten, og trykket på baksiden av luka er lik atmosfæretrykket, pa.

(a) Finn resultantkraften fra væsketrykket mot luka, F1, og horisontal komponent av
denne kraften, Fh. 

(b) Finn det momentet M1 som må settes på om aksen til hengslet ved A for å åpne
luka, i det du ser bort fra friksjonen i hengslet og eventuelle andre kilder til tap.
(Slike effekter som f.eks. klebevirkning i tetningslister.)

(c) Det viser seg at M1 blir større enn ønskelig, og for å få et mindre moment
undersøkes en alternativ løsning. Her ligger luka i samme plan som før, men den
utformes nå som en trekant med spissen ned. Sett i snittet til venstre ovenfor blir
det altså ingen forandringer, men forskjellen mellom lukene fremgår i opprisset
som er vist til høyre ovenfor hvor en ser vertikalprojeksjonen av de to lukene, sett
forfra. Den opprinnelige løsningen er tegnet med fullt opptrukne linjer, mens det
nye alternativet er stiplet. Øvre kant av luka er lik i begge alternativene. Finn
resultantkraften, F2, fra væsketrykket mot denne nye luka.

(Kommentar: Momentet om hengslet vil reduseres enda mer i dette tilfellet enn
resultantkraften gjør, men dette spørres det ikke om her!)
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Oppgave 2

(a) Utenfor en kyst, på vanndyp d1=250m, viser målinger at en har regelmessige
bølger med lengde L1=400m og høyde H1=2a1=6m. Bestem bølgenes periode T1,
forplantningshastigheten c1 og gruppehastigheten cg1 for dette tilfellet. Bestem
også maksimum og minimum av horisontal partikkelhastighet (umax og umin) ved
vannoverflaten.

(b) Disse bølgene forplanter seg innover vinkelrett mot kysten over en svakt
skrånende bunn, og vi betrakter dem nå på et sted hvor vanndypet er d2=100m.
Perioden her må være lik perioden i tilfellet beskrevet under (i). Finn da
bølgelengden L2 og gruppehastigheten cg2 på dette stedet. Hvor stor
gjennomsnittlig energimengde pr. tidsenhet forplanter det seg gjennom en stripe
med bredde 1 m målt langs bølgefronten ved d1=250m? Med andre ord: Gjennom
et vertikalt rektangel som står vinkelrett på bølgens forplantningsretning, er 1 m
bredt og strekker seg fra bunn til overflate (dette kan betegnes som ’Energifluks
pr. tidsenhet’ eller ‘Effektfluks’). Anta at effektfluksen pr. m av bølgefronten ved
d2=100m er like stor som ved d1=250m, og finn ut fra dette bølgeamplityden a2
ved d2=100m.

(c) Bølger med periode T1 (spesifisert under (a) over) kommer inn på stadig grunnere
vann, og ved vanndypet d3 når de grensen mellom ’grunt vann’ og ’endelig
vanndyp’. Angi hvilken definisjon som gjelder for denne såkalte
’gruntvannsgrensen’ og finn dernest d3 og L3. Finn dernest totalt, ’absolutt’
væsketrykk ved bunnen, rett under en bølgetopp, dersom bølgens amplityde er
a3=2m.

(d) En sirkulær-sylindrisk pel med toppen overfor vannoverflaten og med diameter
D=0.5m er rammet ned i havbunnen på dette stedet (som i oppgave (c)), slik at
den kan regnes som fullstendig fastholdt. Finn kraften som virker på denne pelen 
(i)  idet en bølgetopp passerer pelen, F1 , 
(ii) når horisontal partikkelakselerasjon har sitt maksimum ved pelen, F2 .

 
Oppgitt: væskens tetthet ρ=1025 kg/m3,  tyngdens akselerasjon g=9.81m/s2, væskens
kinematiske viskositet ν=1.8.10-6 m2/s, og atmosfæretrykket pa= 101 kPa.
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