
Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3,  

VÖ13 klockan 14.00 den 26:e augusti, 2015. 

 
För uppgifter som kräver en numerisk lösning så skriv ned ditt svar och hur ni gick till väga för att lösa 

uppgiften (använd helst inte programkod), lägg till eventuella grafer eller illustrationer och spara svaren 

som separata pdf-filer i mapparna C:\__EXAM__\Assignments\Uppgift1, 

C:\__EXAM__\Assignments\Uppgift2, osv. För att kunna få delpoäng vid felaktigt svar krävs att man 

beskriver lösningsansatsen, delsteg (exempelvis m.h.a. ”pseudokod” dvs konceptuell 

implementeringsbeskrivning) och att man resonerar om de erhållna resultaten. För uppgifter som endast 

kräver analytiska lösningar eller ett resonerade svar kan ni välja att antingen skriva dessa på datorn eller 

för hand. Skriv ner namnet på den dator ni använder på mappen som ni lämnar in till tentamensvakten.  

 

Betygsgränser: 12 p för 3:a, 16p för 4:a, 20p för 5:a. 

 

Lärarkontakt under tentamen: Erik Sterner, telefonnummer: 0709720196 

 

 

1. Förklara kortfattat vad som menas med konceptet planetära gränser.           (2p) 

 

2. Förklara vad som menas med reserver och resurser av t.ex. olja och förklara skillnaden mellan dessa 

två begrepp.                                                                                                                               (2p)                 

 

3. Nämn två av de viktigaste förväntade effekter av klimatförändringarna som kommer att direkt 

påverka oss människor och analysera om dessa effekter i sig sannolikt kommer att förstärka, försvaga 

eller inte påverka den klimatförändring som förorsakade dem.                  (2p) 

    

4. Du ska beräkna stegsvaret för jordens medeltemperatur vid ytan (T1) och för temperaturer T2 och T3, 

som är representativa temperaturer vid olika djup i haven, för ett radiative forcing (F) steg på 1 W/m2.   

 

Till din hjälp har du en enkel modell över jordens energibalans. Modellen användas för att beräkna 

skillnaden i temperatur jämfört med ett start år då systemet befinner sig i jämvikt. 
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C1, C2 och C3 är värmekapaciteten [W∙yr∙K-1∙m-2] för yt-boxen respektive djuphavsboxarna. κ1 och κ2 

är värmeledningskoefficienter [W∙K -1∙m-2], samt λ som är en avgörande parameter för 

klimatförändringarna. 

 

a) Vad heter parametern λ, vilka enhet har den och vad beskriver den?          (1p) 



Använd följande parametervärden:  

C1=7 [W∙yr∙K-1∙m-2 ]  

C2=50 [W∙yr∙K-1∙m-2] 

C3=100 [W∙yr∙K-1∙m-2]  

λ=0.8 [uppg 2a]  

κ1=1.1 [W∙K-1∙m-2] 

κ2=0.7 [W∙K-1∙m-2]. 

 

b) Visa i figur hur T1, T2 och T3 utvecklas över tiden (under 1000 år). Förklara även hur ni använder 

modellen, till exempel om och hur ni disktretiserar modellen, när ni beräknar T1, T2 och T3. (6p)               

5.                    

 (5p) 

 

6. 

(6p) 

Lycka till! 


