
En liten orientering om valg av eksamensoppgaver 
i FYS2130 fra og med våren 2008

I den tiden Arne Dahlback hadde ansvar for kurset, valgte han sin stil mhp undervisning og eksa-
mensoppgaver. Når jeg tar over, velger jeg min stil, og den er litt annerledes enn Arnes. Det kan 
derfor være på sin plass med en kort “programerklæring” om hvordan jeg ønsker å lage eksamens-
oppgaver i den tiden jeg har ansvar for kurset. Om jeg klarer å leve opp til dette, er et annet spørsmål!

Oppgavene til Arne er etter min mening nokså lik hverandre i og med at det spørres ofte etter ut-
trykk (som studenten må huske), og at selve utfordringen i oppgavene er å anvende formler og 
uttrykk, f.eks. linsemakerformelen, i konkrete eksempler. Han har også noen andre typer oppgaver.

Jeg ønsker å ha følgende type oppgaver: 
 
1) En oppgave vil bestå av mange småoppgaver der mange er av typen “forståelsesspørsmål”. Noen 
av disse vil bli hentet fra “Discussion Questions” (Q-oppgaver) som dere har hatt i gruppeundervis-
ningen i løpet av semesteret. Noen av småoppgavene vil inneholde kort utregning på svært avgren-
sede problemer. Småspørsmålene vil stort sett ikke ha noe med hverandre å gjøre.

2) En oppgave vil bestå av typen “utled et teori-uttrykk”. Eksempler kan være å sette opp differen-
tial-ligningen for en svingekrets (enten mekanisk eller elektrisk), med eller uten demping, med eller 
uten påtrykt ytre oscillerende kraft. Man kan få som oppgave å bestemme løsningen av diff-lignin-
gen og diskutere ulike varianter av denne. Eller man kan f.eks. bli spurt om å utlede bølgeligningen 
fra Maxwells ligninger, med eller uten demping (skinndybde). Eller det kan være andre teoribiter.

3) En oppgave vil være av samme type som de Arne Dahlback ga mest av, nemlig at man får i 
oppgave å anvende ulike uttrykk som vi har kommet fram til, eller anvende linseformel eller inter-
ferensformler eller diffraksjonsformler eller å finne fase- og gruppehastighet, eller bestemme hvor 
mye av en bølge som blir reflektert eller transmittert. Og så videre! Her er det et vell av oppgaver å 
ta av. I minst ett delspørsmål vil man måtte sette inn tallverdier og oppgi svaret med tall. Utfordrin-
gen er da bl.a. å angi riktig benevning og å ta med et passe antall gjeldende siffer.

4) Det vil normalt også bli gitt enda en oppgave, og hva som puttes inn i den kan være så mangt. 
En mulighet er å ta med spørsmål som er knyttet til en eller flere av obligene, og/eller knyttet til 
bruk av numeriske metoder i løsning av fysikkproblemer i obliger eller gruppeoppgaver. Mest van-
lig vil det vel være at denne oppgaven vil ligne på det som er nevnt under punkt 3 ovenfor, bare 
med et annet tema enn den førstnevnte, men altså ikke alltid.

Det kan bli tidsmangel på eksamen, så det vil lønne seg å først gjøre unna alle oppgavene som man 
kan fullføre raskt. Deretter kan man gå løs på tøffere og mer arbeidskrevende oppgaver. Det bør 
også nevnes at dersom et eksamenssett blir for vanskelig for nærmest alle, så vil det være spørsmål 
som ingen klarer å svare på. Så lenge vi har så mange studenter som vi har, og så lenge vi vet at 
noen av dere er svært flinke, så er det ikke så vanskelig ved sensur å justere kravene for ulike ka-
rakterer til et “riktig” nivå. Det er derfor ikke nødvendig å fortvile om det er spørsmål som opple-
ves som håpløst vanskelige. Hopp videre til neste oppgave, og still spørsmål når jeg kommer rundt 
på eksamensdagen. Du kan spørre om hva du vil, men jeg velger selv hva jeg ønsker å svare på.

Da sier jeg bare: LYKKE TIL med eksamen og videre studier! Dere har vært en trivelig gjeng!
 
Beste hilsen      Vedlegg: Omtrentlig oversikt over emner
Arnt Inge      som er brukt i tidligere eksamensoppgaver.



Oppgaver gitt til eksamen i FYS2130 i perioden 2003-2007

Mekanisk svingning:
Fjær med kloss   V04x H05 H06
ds med demping   H05 H06
Flere fjærer    V04x H06  

Elektriske svingekretser:
Vise diffligning   V03x V04  
Kritisk demping   V03x
Resonans, Q-verdi   V04 V06 

Bølger generelt:
Dispersjon    V05   
Superposisjon, svevning  V05  

Lydbølger:
Dopplereffekt:    V03x V07

Transversale bølger på en streng:
Bølgeligningen   V03x V04x  
Refleksjon, stående bølger  V03x   
Refleksjon vs transmisjon  V04x   

Elektromagnetiske bølger:
Samspill ml E og B (retning og størrelse)  V04x V05 H06 V07
Poyntingsvektor   V04x V05 H05 
Skinndybde    V04x H06  
Refleksjon/transmisjon/stående b. V04x V04 H05 V06
Snells brytningslov o.l.  H06
Totalrefleksjon  /Brewster vinkel V04x V06  
Dispersjon    V04x   
Superposisjon m polarisasjon  V04   
Energi, avstandsavhengighet  V05   
Bølgeleder    V05 
Stålingstrykk    H06 
Polarisasjon og p-filtre  V07 

Geometriske optikk:
Linseformelen og bruk av denne V03x V04 V05 H05 V06 V07
To linser    V03x V04 V06 
Linsemakerformelen   V04 H05 V07
Briller     H05  

Intererens/diffraksjon:
Hva er koherens?   V03x   
Dobbeltspalt    V03x V04 H05 V06
Interferens fra flere spalter /gitter H05 V06 V07
Diffraksjon fra én spalt  V03x   
Interferens ved tynne filmer  V05 H06  
Oppløsningsevne   V05 V07  


