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Oppgave 1

a) For den første: t1 = 4 km
10 km/t

= 0.4 t.

For den andre: t2 = 2 km
5 km/t

+ 2 km
15 km/t

= 0.53 t.

Den første kommer fortest fram.

b) Dette er en parallellkobling av de to motstandene. Vi har for totalresis-
tansen

1

Rtot

=
1

5, 0Ω
+

1

8, 0Ω

som gir Rtot = 3, 077Ω. Strømmen i batteriet blir da I = U/Rtot =
12 V/3, 077Ω = 3, 9 A.

c) A = A0

(
1
2

)t/t1/2 = 170 Bq
(
1
2

)270/5700
= 165 Bq

d)

G

N1

N2

1



Motkrefter: Til G virker p̊a jorda, til N1 virker p̊a bordet og til N2 virker
p̊a den øverste klossen.

e) Trykket i høyden h over bakken er p = p0 − ρgh der p0 = 350 kPa er
trykket ved bakken og ρ = 1, 0 · 103 kg/m3 er tettheten til vannet. Vi
f̊ar vann ut av ei kran hvis trykket er større enn 0, dvs opp til høyden
h = p0/ρg = 35, 7 m. Siden dette er overtrykk i forhold til lufttrykket,
er det faktiske trykket i vannet i høyden 35,7 m lik atmosfæretrykket. Vi
vet at det svarer til en vannsøyle p̊a 10,3 m, og dermed vil det faktiske
trykket bli null 46 m over bakken. Over dette niv̊aet vil det være vakuum.
Om vi p̊a ett eller annet vis hadde klart å fylle rør høyere opp med vann
i utgangspunktet, s̊a vil vannstanden synke av seg selv til denne høyden
selv om alle kranene er stengt. Hvis vi åpner ei kran over 35,7 m, s̊a vil
det suges inn luft gjennom den krana til vannstanden synker ned til 35.7
m inne i røret.

f) Vi velger momentpunkt i nederste enden av stigen. Da blir de eneste
kreftene som har et moment tyngdekraften og normalkraften fra veggen.
Hvis vi kaller massen m, lengden l og normalkrafta F er momentet fra
tyngden mgl/2 cos 60◦ og fra normalkraften Fl sin 60◦. De to momentene
må være like store (med motsatt fortegn) for at stigen skal være i likevekt,
og vi finner at

F =
mg

2 tan 60◦ = 28, 3 N

g) Resonans er et fenomen som oppst̊ar n̊ar et system som kan svinge p̊a
en eller annen måte blir utsatt for en ytre periodisk p̊avirkning. Et svin-
gende system vil ha en eller flere egensvingninger med bestemte frekvenser
som vi kaller egenfrekvensens (tenk p̊a en pendel, som bare har en egen-
frekvens, eller en streng som har en serie av egenfrekvenser). Hvis vi
p̊avirker systemet med en ytre kraft som har en frekvens langt fra egen-
frekvensene vil det bli liten bevegelse, men hvis den ytre kraften har en
frekvens som er lik eller nær en av egenfrekvensene, s̊a vil amplituden til
svingningene som settes opp kunne bli stor selv om den ytre kraften er
liten.
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h)

+Q −Q

i) EP = −ke e
2

r
= −4, 35 · 10−18 J.

j) Se labveiledningen.

k) Vi må holde spolen som vist i figur C. Magnetfeltet som lages er sirkulært
rundt ledningen, og for å f̊a stor fluks gjennom spolen må aksen til spole
være parallell med feltlinjene.

l) I tidsrom 1 stiger temperaturen, og det må være dag. I tidsrom 2 synker
temperaturen, og det må være natt. Temperaturen b̊ade stiger og synker
fortest for objekt A, og det må være svart, siden de da b̊ade absorberer
og emitterer str̊aling bedre enn det hvite objektet.

Oppgave 2

a) F = kx eller k = F
x

= 100 N
0,20 m = 500 N/m = 5, 0 · 102 N/m

b) Potensiell energi i buen E = 1
2
kx2 = 16, 9 J = 17 J

c) Den mekaniske energien er bevart. Det betyr at den potensielle energien
i buen blir gjort om til kinetisk energi: Ek

1
2
mv2 = 16, 9 J. Vi løser med
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hensyn p̊a v og finner v =
√

2Ek/m = 41 m/s.

d) Fordi kraften i fjæra, F = kx, varierer med hvor mye fjæra er strukket, x,
s̊a kan ikke arbeidet regnes ut ved å ta en bestemt kraft og multiplisere
med forflytningen. Arbeidet må deles opp i små biter, der vi kan anta
at kraften er omtrent konstant innenfor hver bit. Hvis bitene gjøres uen-
delig små blir det eksakt, og vi m̊a regne ut integralet W =

∫ x
0
Fdx =∫ x

0
kxdx = 1

2
kx2.

Oppgave 3

a) Termofysikkens 1. lov: ∆U = Q−W . For an adiabatisk prosess er Q = 0.
Siden lufta ekspanderer er W = pδV > 0, og dermed ∆U < 0. Den indre
energien avtar, og det betyr at temperaturen synker. Da kondenserer
vanndampen i lufta, og det blir regn.

b) Temperaturen er et uttrykk for den gjennomsnittlige translatoriske kinetiske
energien til molekylene i et system. For en gass er sammenhengen enkel:
E = 3

2
kT .

c) T = 20◦C = 293 K. Da blir E = 3
2
kT = 6, 1 · 10−21 J.

d) E = 1
2
mv2 = 3

2
kT der m = 32u = 32 · 1, 66 · 10−27 kg = 5, 31 · 10−26 kg.

Da blir v =
√

3kT
m

= 478 m/s.

Oppgave 4

a) Se læreboka s 551

b) Det kontinuerlige spekteret kommer fra det som kalles bremestr̊aling. Det
oppst̊ar n̊ar elektroner bremses opp n̊ar de treffer p̊a eller nær en atomk-
jerne i anoden. Elektronet er da in en akselerert bevegelse, og ladninger
som akselereres sender ut str̊aling. Graden av akselerasjon avhenger av
hvordan elektronet treffer kjernen og hvilken fart det har, og dermed f̊ar vi
fotoner med mange forskjellige energier, opp til at maksimum, som svarer
til at all energien til et elektron avgis som ett enkelt foton.
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Linjespekteret oppst̊ar n̊ar et elektron sl̊ar ut et elektron fra et av de
lave niv̊aene i et atom i anoden. Det blir da en ledig plass, og et av de
elektronene i et høyere niv̊a faller ned og sender ut str̊aling. Energien i
fotonene er da bestemt av energidifferansene mellom niv̊aene, og vi f̊ar
bare bestemte fotonenergier.

En = −B (Z − 1)2

n2
(1)

der B = 2, 18 · 10−18 som for hydrogen, og Z er atomnummeret.

c) Jern har atomnummer Z = 26, og vi f̊ar E1 = −B (26−1)2

12
= −1, 36·10−15 J.

d) U = E1/e = 8, 5 · 103 V.

e) Vi vet at fotonenergien er differansen mellom energien i de to laveste
niv̊aene: E = E2 − E1 = hf = hc

λ
. Det betyr at

E2 − E1 = −B(Z − 1)2
(

1

22
− 1

12

)
=
hc

λ

Dermed er

Z = 1 +

√
4hc

3λB
= 29, 1

Vi regner dermed med at det er grunnstoff 29, som er kobber.
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