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 UNIVERSITETET I OSLO 

 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

Kontinuasjonseksamen i: FYS 1000    

Eksamensdag: 16. august 2012      

Tid for eksamen: 09.00 – 13.00, 4 timer  

Oppgavesettet er på 5 sider inkludert forsiden  

Vedlegg: 1  

Tillatte hjelpemidler:  

Godkjent kalkulator.  

Formelsamlinger:   ” Gyldendals tabeller og formler i fysikk; Fysikk 1 og Fysikk 2” (eldre utgaver 

tillatt) 

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. 
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Oppgave 1  
Svar KORTpå disse oppgavene:   

 

a) Hvor mange gjeldende siffer er det i hver av disse tallverdiene: 

130     13,0     0,0130     1300     0,0013 

b) En ishockeypuck glir uten friksjon bortover superglatt is. Tegn kreftene som virker på 

ishockeypucken.  

c) En tung og en lett person har på seg helt like fallskjermer når de hopper ut fra et fly. De utløser 

fallskjermene samtidig. Hvem av dem lander først? Begrunn svaret.  
 

d) 1,00 mol gass gjennomgår den prosessen som er vist på figuren. Bestem starttemperaturen 

og sluttemperaturen.  

  
 

e) Poloniumkilden Po-218 har halveringstida 3,1 min. På et bestemt tidspunkt har vi 10 μg av 

denne radioaktive nukliden. Hvor mye har vi igjen etter 20 min?  

 
f) To ladde kuler henger slik figuren viser. De elektriske frastøtningskreftene er gitt ved F (tegnet som 

svarte vektorer på figuren). Skriv ned en formel ( ...r  ) vi kan bruke for å beregne avstanden 

mellom kulene dersom ladningene og kreftene er kjent. 

  

g) Hvilken retning har magnetfeltet fra hesteskomagneten i punktet P? 
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h) To høytalere A og B er plassert slik du ser på figuren, og sender ut en lyd med frekvens 

440 Hz. En mikrofon beveger seg langs den stiplede vannrette linjen, og i punktet P er det  

1. ordens konstruktiv interferens. Bruk avstandene gitt på figuren, og bestem lydfarten i 

rommet.  

 
 

i) En lysstråle gjennom punktet P blir reflektert fra speilet og passerer punktet Q.  

  
Tegn den virkelige strålegangen, og forklar hva vi mener med  

 Innfallslodd 

 Innfallsvinkel 

 refleksjonsvinkel  

 

j) Grafen viser fluksen gjennom en ledersløyfe som funksjon av tiden gitt i sekunder. Vi 

holder både arealet, A , og feltstyrken, B , konstant. Fluksen varierer fordi vinkelen mellom 

A  og B forandrer seg. Skriv ned uttrykket for magnetisk fluks fjennom en ledersløyfe og 

bestem hvor stor vinkel strømsløyfen har dreid fra punkt A til punkt B.  

 

 
 

k) Vi erstatter sløyfen i oppgave j) med en spole med 100 vindinger. Om lag hvor stor blir den 

gjennomsnittlig induserte emsen i tidsrommet fra A til B? 
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Oppgave 2  
Vi plasserer et begerglass med det faste stoffet ”Uionium” (tenkt stoff) på en kokeplate som avgir 

konstant effekt. Vi måler hvordan temperaturen i stoffet endrer seg med tiden, og får en kurve slik 

figuren viser. Tiden er målt i minutter og temperaturen i C.  

 

 
 

a) Bestem smeltepunktet til Uionium.  

 

b) Grafen er delt inn i tre områder, A, B og C. Gjør rede for hva som skjer med den indre kinetiske 

og potensielle energien i de tre områdene. 

 

Det faste stoffet har massen 0,75 kgm  og kokeplaten har effekten 2000 W, men bare 80 % går 

med til oppvarming av stoffet.  

c) Bestem den spesifikke smeltevarmen til Uionium.  

 

d) Bestem den spesifikke varmekapasiteten for fast form til stoffet Uionoium.   

Oppgave 3  
Tegningen rett nedenfor viser en enkel elektrisk krets.  

 
 

a) Beregn den elektriske resistansen til lampa ved den viste 

strømmen. 

 

b) Motstanden M har resistansen 0,031 Ω. Beregn spenningen 

over batteriet.  

 

Tre like motstander er koblet i parallell. Se figur til høyre. 

Strømmen gjennom amperemeter A3 er 0,60 A.  

c) Bestem strømmen i amperemetrene 1, 2, 4 og 5 på figuren til 

høyre.  
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Tre like lamper er koblet i serie i en krets slik figuren nedenfor viser. I tillegg er det koblet inn en 

krets med en bryter. Se bort fra resistansen i ledninger og bryter.  

  
d) Bryteren er åpen. Lyser lampene likt eller forskjellig? Forklar.  

e) Vi lukker bryteren. Gjør rede for hva som skjer med lampene L1, L2 og L3. Lyser de som før, 

sterkere eller svakere?  

Oppgave 4 

 
 

Figuren viser et teltronrør.  Elektroner blir akselerert av spenningen U1 før de kommer inn i et 

krysset elektrisk og magnetisk felt mellom to metallplater. Magnetfeltet går inn i planet og er 

markert med kryss. Det elektriske feltet er mellom de to platene over og under kryssene. 

Elektronene følger da en bane som figuren viser. 
a) Spenningen U1=0,15 kV. Vis at farten til elektronene når de kommer inn i det magnetiske feltet er 

7,3 Mm/sv  .  

Vi kan regulere spenningen U2 mellom metallplatene. Se figur. 
b) Hvilken plate må være positiv for at det skal være mulig å justere U2 slik at elektronene går rett fram? 

Tegn kreftene som virker på elektronene i det kryssede feltet.   

c) Den magnetiske feltstyrken mellom metallplatene er 
31,3 10  TB   .  Avstanden mellom platene er 

0,060 m. Vi justerer U2 slik at elektronene går rett fram.  Beregn U2. 

En gruppe elever vil bestemme elektronmassen ved hjelp av et teltronrør. Vi tenker oss altså at 

elektronmassen er ukjent, og bruker oppsettet på figuren over (magnetfeltstyrken og avstanden 

mellom metallplatene er som i oppgave c).  Elevene gjør målinger der de finner samhørende verdier 

av U1 og U2 slik at elektronene går rett fram hver gang.  Resultatene er gjengitt i tabellen: 

U1/kV 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

U2/kV 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 

 
d) Bestem elektronmassen med usikkerhet. 


