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Eksamen i: FYS1001
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Oppgavesettet er p̊a 5 sider
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Tillatte hjelpemidler: Elektronisk kalkulator av godkjent type.

Tabeller og formler i fysikk for videreg̊aende skole
Rom Stoff Tid Fysikktabeller.

Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsm̊alene. Du m̊a i opp-
gavene begrunne dine svar. Ubegrunnede svar gir liten uttelling. Alle delspørsm̊al teller likt.

Oppgave 1

Svar kort p̊a følgende oppgaver:

a) P̊a åpent hav kan en tsunamibølge tilbakelegge 200 km p̊a bare 15 minutter. Hva er gjen-
nomsnittsfarten til bølgen?

b) Du slipper en stein ned i en 130 m dyp, tørr brønn. Hvor lang tid tar det før du hører lyden
av steinen som treffer bunnen? Lydfarten i luft er 343 m/s. Se bort i fra luftmotstanden.

c) 1,00 mol av en ideell gass gjennomg̊ar den prosessen som er vist p̊a figuren. Bestem start-
temperaturen og sluttemperaturen.
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d) En kube av et ukjent materiale flyter n̊ar bare 25 % av høyden til kuben stikker opp over
vannet. Da har kuben den øverste flaten parallell med vannflaten. Hva er tettheten til det
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ukjente materialet? Tettheten til vann er ρv = 1000 kg/m3.

e) Du har en brønn der vannoverflaten ligger 80 meter under bakkeniv̊a, og skal bruke en pumpe
til å f̊a vann opp fra brønnen. Pumpa er konstruert slik at den skaper en trykkforskjell
mellom røret som leder vann opp fra brønnen og lufta p̊a utsiden av pumpa.

Hva er den minste trykkforskjellen pumpa m̊a skape for å f̊a løftet opp vannet? Har det noe
å si om pumpa sitter ved vannoverflaten nede i brønnen, eller oppe p̊a bakkeniv̊a? Standard
atmosfæretrykk er 101 kPa.

Oppgave 2

Svar kort p̊a følgende oppgaver:

a) Hvorfor har du større sjanse for å f̊a kutt i fots̊alen om du tr̊akker p̊a ett enkelt glassk̊ar enn
om du tr̊akker p̊a mange glassk̊ar samtidig?

b) Halveringstiden for Cs-137 (cesium) er 30,0 år. Hvis du har en prøve som inneholder Cs-137,
og måler aktiviteten til denne prøven til å være 800 Bq, hvor stor er aktiviteten etter 90,0
år?

c) Forklar hvorfor himmelen er bl̊a og skyene hvite.

d) Vi har et rektangulært omr̊ade med et homogent magnetfelt med feltstyrken 0,10 T ret-
tet vinkelrett inn i planet. En kvadratisk strømsløyfe med sidekanter 10 cm faller med
hastigheten 2,5 m/s rett ned og inn i omr̊adet der det er magnetfelt. Strømsløyfa har en
motstand p̊a 50 Ω. Hvor stor blir den induserte strømmen i sløyfa?
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e) Du f̊ar utdelt et batteri med spenningen 5,0 V batteri og to identiske lyspærer. Hos disse
lyspærene er motstanden en funksjon av spenningen over lyspæra, som vist i Figur A.

I kretsen i Figur B er lyspærene koblet i serie med batteriet. Hva blir strømmen gjennom
lyspærene? Hva blir den totale effekten i kretsen?
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f) Ved å bruke en vektstang kan vi bruke en liten kraft til å løfte noe som er veldig tungt.
Forklar hvorfor dette ikke er i strid med loven om energibevaring.

Oppgave 3

Io er en av Jupiters m̊aner. Den g̊ar i en tilnærmet sirkelformet bane rundt Jupiter, der radien
i sirkelen er 421 700 km. Omløpstiden til Io rundt Jupiter er 42 timer.

a) Hva er banefarten til Io?

b) Hva er akselerasjonen til Io, og i hvilken retning peker den?

Dersom du ikke fant banefarten i oppgave a), kan du anta at v = 1, 0 · 104 m/s.

c) Hva er massen til Jupiter?

Dersom du ikke fant akselerasjonen i oppgave b), kan du anta at a = 1,0 m/s2.

Oppgave 4

To sm̊a kuler, hver med ladning 50 nC, henger i hver sin snor. Avstanden mellom sentrum av
kulene er 25 cm. Hver av snorene danner en vinkel θ = 18◦ med vertikalen.
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a) Tegn kreftene som virker p̊a en av kulene. For hver av kreftene, beskriv hvilket legeme
motkraften virker p̊a.

b) Hvor stor er den elektriske kraften som virker p̊a hver av kulene?

c) Hva er massen til hver av kulene?

Oppgave 5

Et insekt sitter 80 mm fra en samlelinse som har brennvidden 100 mm.

a) Hvor er bildet av insektet? Er bildet reelt eller virituelt? Hva blir lengdeforstørringen?

b) Vis konstruksjonen av bildet.

Oppgave 6

Temperaturen p̊a solas overflate er 5778 K. Vi kan se p̊a sola som et perfekt svart legeme.

a) Hva er utstr̊alingstettheten fra solas overflate?

b) Ved hvilken bølgelengde str̊aler sola ut mest energi, og hva er energien til ett enkelt foton
ved denne bølgelengden?

Fordi jorda ligger s̊a langt borte fra sola, blir innstr̊alingstettheten p̊a jorda fra sola mye mindre
enn utstr̊alingstettheten ved solas overflate. Innstr̊alingstettheten fra sola p̊a jorda er gitt ved
solarkonstanten, S = 1367 W/m2.

Albedo er et mål p̊a hvor mye av den innkommende str̊alingen som reflekteres av jorda. For en
albedo A vil en andel (1−A) av den innkommende str̊alingen fra sola absorberes, mens resten
reflekteres tilbake til verdensrommet. Vi kan anta at A = 0, 30 for jordas overflate.

c) Hvis jorda ikke hadde hatt noen atmosfære, og jorda str̊alte ut som et perfekt svart legeme
men hadde albedo A = 0, 30, hva ville overflatetemperaturen til jorda ha blitt, gitt denne
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solinnstr̊alingen? Anta at overflatetemperaturen til jorda er konstant og at den er lik over
hele jordoverflaten.

Jordas atmosfære har svært mye å si for hvilken overflatetemperatur jorda faktisk har. Vi
kan tenke oss atmosfæren som glasstaket i et drivhus. Taket er fullstendig gjennomsiktig for
lyset i det synlige spekteret fra sola, men har emmisiviteten ε = 0,80 for den langbølgede
varmestr̊alingen fra jordoverflaten. Det av varmestr̊alingen som ikke absorberes passerer gjen-
nom drivhustaket og videre ut i verdensrommet.

d) Tegn en figur og forklar hvordan drivhuseffekten p̊avirker jordas overflatetemperatur. Hva
blir temperaturen til jorda med de oppgitte verdiene for ε, S og A?
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