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Introduktion

Ett föremål som rör sig i en fluid (gas eller vätska) hindras i sin framfart av en
friktionskraft. Denna kraft ser olika ut beroende p̊a föremålets storlek, form och
hastighet, samt fluidens viskositet. Här ska vi titta närmare p̊a vad som händer vid
tv̊a olika typer av fritt fall. En stor kropp (till exempel en katt) möter en annan typ
av luftmotst̊and än en liten kropp (exempelvis pollen). B̊ada fallen kan beskrivas av
en enkel ordinär differentialekvation som g̊ar att lösa analytiskt. Vi kommer ocks̊a
att definiera var gränsen g̊ar mellan de olika typerna av friktion.

Som programmeringsuppgift kommer du att f̊a skriva ett Java-program som
kan simulera det generella fallet d̊a b̊ada typer av friktion är viktiga. Du kommer
att skriva data till en fil och hantera undantag (exceptions).

Teori

Tv̊a typer av friktionskrafter verkar p̊a ett föremål som rör sig genom en fluid. Den
ena är det viskösa motst̊andet som har formen

F1 = −6πηrv , (1)

där v är farten, η är fluidens viskositet och r är föremålets storlek. Som namnet
antyder uppkommer den här kraften av en fluids viskositet, vilket t.ex. betyder att
den är större i sirap än i luft. Det finns starka sammanbindande krafter mellan
molekylerna i sirap vilket ger hög viskositet.

Den andra typen av friktion kan ses som resultatet av kollisioner mellan det
studerade föremålet och fluidens enskilda molekyler. Denna kraft, som ibland kallas
för kvadratiskt motst̊and, har formen

F2 = −
1

2
ρACv2 , (2)

där ρ är fluidens densitet, A är föremålets area (∼ r2 ), och C en geometrifaktor av
storleksordningen 1 (t.ex. 0.25–0.45 för bilar). B̊ada krafterna F1 och F2 är riktade
rakt motsatt rörelseriktningen.

• Uppgift 1a: Visa att när Reynoldstalet,

R = vrρ/η , (3)

är ≫ 1 dominerar F2, och att när R ≪ 1 dominerar F1.

Rörelsen hos ett föremål med massa m som faller genom en fluid beskrivs av
Newton’s andra lag ma = mg+F1+F2, dvs. av den ordinära differentialekvationen

mv̇ = mg − 6πηrv −
1

2
ρACv2 , (4)
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med notationen a = v̇ = dv
dt . I gränserna l̊agt eller högt Reynoldstal är krafterna

F2 respektive F1 försumbara, vilket i det ena fallet ger

v̇ = g −
6πηr

m
v (R ≪ 1) (5)

och i det andra

v̇ = g −
ρAC

2m
v2 (R ≫ 1) . (6)

• Uppgift 1b: Genom att införa tv̊a nya variabler u = C1v och s = C2t kan
man skriva ekvation (5) p̊a formen

du

ds
= 1− u . (7)

Finn C1 och C2 och lös sedan ekvationen.

• Uppgift 1c: P̊a samma sätt som i uppgift 2 kan man avdimensionalisera
ekvation (6) till formen du

ds = 1 − u2. Gör detta och visa sedan att man
genom att använda relationen

dv

dt
=

dv

dx

dx

dt
= v

dv

dx

och ett variabelbyte kan återf̊a en differentialekvation p̊a samma form som
ekvation (7).

• Uppgift 1d: Det är emellertid inte jättenkelt att skriva om en lösning i x
till en funktion av t. Visa därför istället att tanh t med lämpliga konstanter
löser ekvation (6).

Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer

De tv̊a gränsfallen kunde vi allts̊a lösa exakt, men i det allmänna fallet (4) tar vi
istället till en numerisk lösningsmetod. Den enklaste metoden för att approximera
en lösning till en ordinär differentialekvation (ODE) av typen

dy

dx
= f(y) , (8)

utnyttjar att

dy

dx
≈

y(x+ h)− y(x)

h
(9)

när h är litet. Givet ett initialvärde y0 = y(x0) kan man finna en approximativ
lösning genom att stega fram y i små steg h,

y(x0 + h) ≈ y1 = y0 + hf(y0) ,

y(x0 + 2h) ≈ y2 = y1 + hf(y1) , etc. (10)

Denna metod kallas Eulers lösningsmetod, och steget ovan kallas för ett eulersteg.
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• Uppgift 1e: Visa genom en taylorutveckling att felet man gör i ett eulerssteg,
ǫ = y1 − y(x0 + h), är av storleksordningen h2.

För att n̊a ett slutgiltigt x = xf f̊ar man ta N = xf/h eulersteg. Felet i varje
steg är ∝ h2 och vi lägger ihop N ∝ 1/h s̊adana fel, varför felet i det slutgiltiga
resultatet bör vara ∝ h. Av denna anledning kallas Eulers metod för en första

ordningens metod.
Det finns mer sofistikerade metoder för att lösa ordinära differentialekvationer

där felet skalar med högre potenser av h. Använder man en s̊adan metod kan man
klara sig med mycket färre steg för att uppn̊a samma precision som med Eulers
metod. Ett exempel p̊a en förbättrad metod är mittpunktsmetoden, där man först
tar ett mellansteg av längd h/2, mäter derivatan i mellanpunkten, och sedan tar
hela steget med den derivatan istället:

y1/2 = y0 +
h

2
f(y0) ,

y1 = y0 + hf(y1/2) .

• Uppgift 1f: Visa att detta är en andra ordningens metod, dvs. att felet i
varje steg skalar som h3.

Programmeringsuppgifter

Din uppgift i den här övningen är att skapa ett program som kan tillämpa Eulers
metod och mittpunktsmetoden för att lösa ekvation (4). Implementationen byggs
kring javagränssnitten Integrable och ODEStepper samt tillhandah̊allen kod för
ett grafiskt användargränssnitt med visning av plottar direkt i javafönstret.

Integrable

För att representera en ordinär differentialekvation finns interfacet lufyt.numeric.Integrable
som använts tidigare. Dess enda metod, timeDeriv, returnerar tidsderivatan av sy-
stemets variabler givet värdena p̊a dessa variabler, allts̊a f(y) givet y i (8).

• Uppgift 2: Skapa en implementation av detta interface som beskriver ekva-
tion (4). Lägg till metoder för att ange de parametrar (minst tv̊a) som sätter
styrkan p̊a de tv̊a termerna.

ODEStepper

För att ta ett steg i en ODE finns ett interface, ODEStepper, vars metod step()

tar ett steg av längd h givet ett y och en Integrable.

• Uppgift 3: Skapa en implementation av detta interface som tar ett eulersteg,
och en implementation som tar ett steg enligt mittpunktsmetoden.
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Hastigheten som funktion av tiden kan beräknas analytiskt för det allmänna
fallet. Uttrycken som f̊as av en s̊adan lösning är ganska sv̊ara att överblicka men
de är lämpliga för att testa precisionen hos de numeriska integrationsmetoderna.

• Uppgift 4: Implementera en funktion som tar fallets parametrar och tiden
t som argument och beräknar v utifr̊an det analytiska resultatet som redo-
visas p̊a websidan. Den som vill ha en extra utmaning kan försöka finna den
analytiska lösningen själv.

• Uppgift 5: Undersök skillnaden mellan de numeriska och analytiska resul-
taten som funktion av steglängden för de numeriska metoderna. Gör en log–
log-plot och jämför denna med de teoretiska förutsägelserna för precisionen
hos eulermetoden respektive mittpunktsmetoden.

• Uppgift 6: Se instruktioner p̊a nätet.

Detaljerade instruktioner om utförande och inlämning av datoruppgifterna –
samt deadline – hittas p̊a följande webbsida:
http://home.thep.lu.se/fyta11/Simulations/Fallstudie/exercises
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