
Oppgave 1 (30%)

En sfærisk luftballong fylt med helium brukes til å sende m̊aleutstyr opp i
atmosfæren; se figuren. Ved bakken (z = 0) er massen til lasten som ballongen
bærer, 3,5 kg. Lasten er kubisk med volum 0,064 m3, værballongens radius
R = 1m, massen til værballongen er 0,7 kg (ballong og helium), tettheten
til luften rundt ballong og last er 1,21 kg/m3, og tyngdens akselerasjon er
konstant overalt, lik 9,81 m/s2. Anta at systemet st̊ar helt i ro ved hjelp av
en fortøyning festet til lasten p̊a undersiden. Lufttrykket ved bakkeniv̊a er
p0,luft = 101 kPa, og temperaturen i samme niv̊a er t0 = 15oC.

a) Finn den kraft som fortøyningen må utøve p̊a ballong og last n̊ar disse
st̊ar i ro. Hvor stor er akselerasjonen til systemet idet fortøyningen brytes?

b) Etter en transient periode vil systemet stige vertikalt med konstant stige-
hastighet V . Ta hensyn til dragkraften b̊ade p̊a ballongen og p̊a lasten. De
tilhørende dragkoeffisientene antas å være konstante, lik henholdsvis CD,ballong =
0, 5 og CD,last = 1, 05. Finn herav verdien av V .
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c) N̊ar ballongen stiger, utvider den seg. Anta at stigningen er s̊a langsom
at temperaturen inne i heliumgassen er den samme som i luften utenfor for
enhver høyde z. P̊a grunn av ballongmaterialet er trykket pHe høyere enn
lufttrykket pluft utenfor. Anta at trykkforskjellen er ∆pballong hvor ∆pballong
er en gitt konstant, uavhengig av volumet av ballongen,

pHe = pluft + ∆pballong.

Det er ønskelig at ballongen sprekker i stor høyde, for ikke å være en fare for
flytrafikken.

Anta at ∆pballong = 10 kPa, og at ballongen sprekker n̊ar volumet øker til
det dobbelte. Undersøk om ballongen har sprukket innen den n̊ar tropopau-
sen, z = 11 km.
[Hint: Regn ut forholdet mellom gassvolumet VHe i tropopausen, og det til-
svarende volum VHe,0 ved bakken.]

Oppgitt: pluft(z)
p0,luft

=
(
T (z)
T0

)5,26
, T (z) = T0 −Bz, B = 0, 0065 K/m.
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Oppgave 2 (40%)

Figuren viser en slange som leder vann til en sirkulær dyse der vannet
strømmer ut mot atmosfæren. Den stasjonære vannstr̊alen treffer venstre
side av en vertikal rektangulær plate en avstand r2 fra punktet O. Punktet
O er en fri opplagring, dvs. platen kan rotere fritt og friksjonsfritt om dette
punkt. P̊a høyre side av platen er det stillest̊aende vann med en dybde h.
Anta at atmosfæretrykket er 105 Pa. Vannets tetthet er ρ = 103 kg/m3. Sett
g = 10 m/s2.

a) Det er gitt at trykket p1 er 2 atm, og at diameterne D1 og D2 oppfyller
relasjonen D1 = 5D2. Finn hastigheten V2 ut av dysen.
Hvis D2 = 5 cm, finn den horisontale kraft Fstativ som underlaget må utøve p̊a
stativet for at ikke dysen skal gli. Virker Fstativ mot høyre eller mot venstre?

b) Hvilken kraft Fplate utøver vannstr̊alen mot platen?
Anta at r2 = 2, 6 m, og at platen har bredden b = 1 m (inn i planet). Finn
for hvilken verdi av høyden h platen vil st̊a i vertikal posisjon som p̊a figuren.

Oppgitt: For et rektangel med bredde b og høyde h er arealets treghetsmo-
ment omkring en akse gjennom centroiden inn i planet lik Ixx = 1

12
bh3.
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Oppgave 3 (30%)

Det komplekse potensial w = φ+iψ for en potensialstrømning er gitt implisitt
ved

z = c sinhw, z = x+ iy,

hvor c er en positiv konstant.

a) Finn x og y som funksjoner av φ og ψ, eliminér hastighetspotensialet φ,
og vis at ligningen for strømlinjene blir

x2

a2
− y2

b2
= −1, (1)

hvor a = c cosψ, b = c sinψ.

b) For konstant ψ er (1) ligningen for en hyperbel, med sentrum i origo og
positive halvakser |a| og |b|. Lag en kvalitativ skisse av noen strømlinjer for
ψ i intervallet −π/2 ≤ ψ ≤ π/2 (bestem pilretningene). Bestem hyperbelens
asymptoter for en gitt ψ, og angi hvilken vinkel de danner med x−aksen
(velg ψ > 0).

c) Strømlinjene for ψ = ±π/2 tenkes erstattet av to faste flater, slik at
en f̊ar strømning gjennom en åpning. Bestem åpningens posisjon, og finn
volumstrømmen Q gjennom åpningen (per lengdeenhet inn i planet).

Oppgitt: sinh(a+ ib) = sinh a cos b+ i cosh a sin b.
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