
MENA1001 Gruppe Kap. 2b 

1. Diskusjonsoppgave 

Gjør kontrollen fra Oppsummeringsdelen etter Kap. 2 parvis eller bord-vis: «Fra dette 

kapittelet bør du som minimum kjenne og kunne gjøre kort rede for følgende begrep: Moment 

og kinetisk energi for et legeme med masse m og hastighet v; impuls og energibevaring når 

legemer møtes; nærkrefter (kraft og motkraft), fjernkrefter og potensiell energi i 

gravitasjonelt og elektrisk felt; akselerasjon; arbeid; elektromagnetisk stråling; kvantifisert 

energi.» 

Ta deretter en runde og diskuter om det er flere temaer fra Kap. 2 dere tenker at det kan være 

nyttig å beherske. Tror dere de var utelatt fra kontrollen over fordi de er så opplagt viktige, 

eller fordi de er mindre viktige, eller fordi de bare var uteglemt? 

 

2. Øvelse 

Hvis du ikke er ferdig med Øvelsene frem til og med Øvelse 2-10 i læreboka, kan du vurdere 

å jobbe videre med dem, men i dag skal vi helst gjøre Øvelse 2-11, 2-12 og 2-13 i læreboka, 

om du ikke allerede har gjort dem. 

  

3. Oppgaver 

Gjør Oppgavene 2.10 – 2.15 i læreboka, så mange dere rekker.  

 

4 Eksamensoppgave: Eksamen i MENA1001 2017 H 

Oppgave 2  

a) En parallellplatekondensator i vakuum, med plateseparasjon 10 mm er ladet opp slik at det 

er en spenning på 100 V mellom platene. Hva er den elektriske feltstyrken E i området 

mellom platene? Hva er kraften et elektron føler nær den positive platen og midt mellom 

platene? 

E = U/s = 100 V / 0,01 m = 10
4
 V/m. F = E*q = 10

4
 V/m * 1,602*10

-19
 C = 1,602*10

-15
 N (i 

begge posisjoner).  

 

b) Elektromagnetisk stråling ved forskjellige bølgelengdeområder har navn etter farge, 

egenskap eller bruksområde. Et sort legeme med temperatur på 20°C avgir elektromagnetisk 

stråling. Ved hvilken bølgelengde har denne strålingen sin maksimale intensitet? Hva kaller 

vi strålingen i dette bølgelengdeområdet? 

Bruker Wiens forskyvningslov.9,9 μm. Infrarød (IR) stråling.  

 

 


