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 UNIVERSITETET I OSLO 
 
 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
 

Kontinuasjonseksamen i: FYS 1000    
Eksamensdag: 19.august 2011      
Tid for eksamen: 09.00 – 13.00, 4 timer  
Oppgavesettet er på 4 sider  
Vedlegg: ingen  
Tillatte hjelpemidler:  
Godkjent kalkulator.  

Formelsamlinger:  Angell og Lian: "Fysiske Størrelser og enheter" (evt. eldre utgave av Øgrim og 

Lian), "TABELLER OG FORMLER I FYSIKK; 2FY og 3FY" (lysegrønt hefte fra videregående), K. 
Rottmann: "Matematisk formelsamling",John Haugan: ” Gyldendals tabeller og formler i fysikk; Fysikk 
1 og Fysikk 2” 

Notater: ett A4-ark med egne notater,- det vil si to A4-sider håndskrevet med blå tusjpenn eller blå 

kulepenn. (Trykte ting eller sider som skrives med svart penn (eventuelt kopiert ned til svært liten 
skrift) er IKKE tillatt.) 

  
 
 

Kontroller at oppgavesettet er komplett  
før du begynner å besvare spørsmålene. 

 
 
  
  



Oppgave 1 
Svar KORTpå disse oppgavene:   
a) Hva er totalrefleksjon? 
b) En lysstråle som går fra plast mot luft blir totalreflektert når innfallsvinkelen er større enn 43,6°. 

Finn brytningsindeksen for plasten.  
c) Skriv ned termofysikkens første lov for en adiabatisk prosess og forklar hva symbolene står for.  
d) En pasient skal motta intravenøs væske med tetthet  1050 kg/m3 gjennom en nål inn i en blodåre 

i armen. Posen med væske blir hengt opp i en høyde h over der nålen går inn i armen. 
Blodtrykket i armen er 5980 Pa høyere enn lufttrykket utenfor (overtrykket er 5980 Pa). Anta at 
diameteren til nålen er stor nok slik at vi kan se bort fra viskøse krefter. Hvor høyt må posen 
henge for at væsken skal strømme inn i blodåren?  

e) Et skip flyter på havet. Massen til skipet er 20 000 tonn ( 320000 10  kg⋅ ). Tettheten til sjøvannet 
er 3 31,03 10  kg/mρ = ⋅ . Hvor stort volum av skipet er under vann? 

f) Skriv ned Bernoullis likning og forklar hva symbolene står for.  
g) I en vaskemaskin skal 13 kg vann varmes opp fra 10 °C til 95 °C. Hvor mye energi trengs til 

oppvarmingen? 
h) Figuren viser veigrafen til en FYS 1000 student som er på sykkeltur. Bestem en best mulig verdi 

gjennomsnittsfarten i tiden fra 0 s til 10 s. Ved hvilket tidspunkt er momentanfarten om lag like 
stor som gjennomsnittsfarten i dette tidsrommet? 

 
 

i) Hvordan kan vi endre den magnetiske fluksen gjennom en ledersløyfe? 
 
 

j) Den magnetiske fluksen Φ gjennom en spole varierer 
med tiden t slik figuren til høyre viser. Lag en skisse 
som viser hvordan den induserte spenningen i spolen 
varierer med tiden.  
 
 
 
 
 
 

k) Figuren til høyre viser en transformator med 
primærspole og sekundærspole. Vi kobler en 
vekselspenningskilde på Uinn = 20 V til 
primærspolen. Hva blir spenningen Uut  på 
sekundærspolen? 
  

  



Oppgave 2 
En pakke med masse m = 20,3 kg ligger på gulvet i en heis. Heisen akselerer oppover med 
akselerasjonen 1,3 m/s2.  
 
a) Lag en figur som viser kreftene som virker på pakken under akselerasjonen. 

 
b) Regn ut normalkraften på pakken under akselerasjonen. 
 
En kloss glir gjennom en loop slik figuren viser. Se bort fra friksjon fram til punkt F på figuren.  
Vi legger nullnivå for potensielle energi i bunnen av loopen. Radius i loopen er 100 m. Platået til 
høyre for loopen har samme høyde som sentrum av loopen.  

 
 
 
c) Når vi trekker klossen opp til en høyde 260 m får den potensiell energi 255 kJpE = . Bruk dette 

til å vise at massen til klossen må være 100 kgm =  
 

d) Tegn kreftene som virker på klossen i bunnen og i toppen av loopen.  
 

e) Finn normalkraften på klossen i bunnen og i toppen av loopen.  
 

f) På platået, etter punkt F på figuren, virker det friksjon på klossen. Klossen stanser etter å ha 
beveget seg en strekning på s = 229 m etter punkt F. Hvor stort var friksjonstallet μ,  på platået?  

 
 
  



Oppgave 3 
a) Hva er ioniserende stråling? 

 
b) Den radioaktive isotopen 57 Co  har en halveringstid på 272 dager. Vis at desintegrasjons-

konstanten er 8 12,95 10  sλ − −= ⋅ .  
 

c) En strålingskilde med 57 Co  har en aktivitet på 47, 40 10  Bq⋅ . Hvor mange radioaktive kjerner 
innholder kilden? 
 

d) Hva blir aktiviteten til denne kilden etter ett år? 
 
Du har arbeidet med en laboratorieøvelse som handlet om radioaktiv stråling. De to neste 
spørsmålene er knyttet til denne øvelsen.  
 
e) Når vi skal registrere α- og β-partikler med et GM-rør, må strålekilden plasseres tett inntil 

vinduet på detektoren. Hvorfor? 
 

f) For å studere gjennomtrengningsevnen til γ-stråling kan vi bruke blyplater og måle telleraten  
for forskjellig antall blyplater. Forklar hvordan du kan gå fram for å bestemme hvor tykke 
blyplatene må være til sammen for å redusere γ-strålingen med 90 %.  

Oppgave  4  
Et proton går inn i et homogent magnetisk felt med feltstyrken B = 2,0 T. Feltet står vinkelrett på 
protonets bane. Farten til protonet er 64,0 10  m/s⋅ .  
 
a) Hva er den kinetiske energien til protonet? Forandrer denne energien seg når protonet beveger 

seg inn i feltet? Grunngi svaret.  
 

b) Bestem verdien og retningen for kraften på protonet når det går inn i feltet. Tegn en figur der du 
markerer retningen til farten, kraften og magnetfeltet.  
 

c) Hvor stor blir radien i den sirkelbanen protonet følger? 
 

d) Hvor lang tid bruker protonet på å gå halve sirkelbanen? 
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