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Oppgave 1
Oppgave Svar Forklaring
a)

A

Magnetisk fluks måles i Weber (Wb). Flukstettheten (feltstyrken) er fluks per
flateareal (målt i m2 ). Dermed blir enheten Wb⁄m2, som forøvrig er det samme
som Tesla (T).

b)

D

𝑣𝑥 = 2
Partikkelens hastighet er den tidsderiverte av posisjonen: {𝑣 = 8
𝑦
Partikkelens akselerasjon er den tidsderiverte av farten (den andrederiverte av
𝑎𝑥 = 0
posisjonen): {𝑎 = 0
𝑦

c)

D

Før klossen slippes er begge klossene i ro, og systemet har da kun potensiell energi i
den tyngste klossen. Total mekanisk energi i systemet er derfor 𝐸0 = 𝑀𝑔ℎ.
Rett før den tyngste klossen treffer underlaget er det kun den lette klossen som har
potensiell energi, 𝑚𝑔ℎ. I tillegg har begge klossene en samlet kinetisk energi 𝐸𝑘 .
Total mekanisk energi er nå 𝐸 = 𝑚𝑔ℎ + 𝐸𝑘
Bevaring av mekanisk energi gir
𝐸 = 𝐸0
𝑚𝑔ℎ + 𝐸𝑘 = 𝑀𝑔ℎ
𝐸𝑘 = 𝑀𝑔ℎ − 𝑚𝑔ℎ

d)

B

Akselerasjonen er konstant lik tyngdeakselerasjonen 𝑔 > 0. Når ballen har forlatt
hånden (og vi ser bort fra luftmotstand), er det bare tyngdekraften 𝑚𝑔 som virker
på ballen. Denne er konstant og virker hele tiden loddrett nedover, og Newtons 2.
lov gir dermed at akselerasjonen er konstant og loddrett nedover.

e)

D

Inne i vognen vil en observere at ballen faller rett ned fra taket til gulvet. Dette fordi
ballen hele tiden har samme konstante fart horisontalt som vognen og
observatøren.
Sett fra perrongen vil det også se ut som ballen faller nedover, men i tillegg vil en
observere at ballen forflytter seg horisontalt med toget. Fallkurven blir derfor som
et horisontalt kast.

f)

D

Massen er gitt med tre gjeldende siffer, mens lysfarten er gitt med ni gjeldende
siffer. Elektronmassen begrenser derfor nøyaktigheten, og vi oppgir energien også
med tre gjeldende siffer. Vi må da runde opp den siste desimalen.
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g)

B

Kulen henger i ro, så Newtons 1. lov gir
at summen av kreftene må være null,
både horisontalt og vertikalt.
Dermed er horisontalkomponenten til
snorkraften like stor som den elektriske
kraften
√2
2
Vertikalkomponenten er like stor som
tyngdekraften
𝐹 = 𝑆𝑥 = 𝑆 sin 45 ° = 𝑆 ⋅

𝐺 = 𝑆𝑦 = 𝑆 cos 45 ° = 𝑆 ⋅

√2
2

Vi ser med andre ord at 𝐹 = 𝐺
h)

C

Når snoren ryker, slutter snorkraften å
virke på kula, men tyngdekraften 𝐺⃗ og
den elektriske kraften 𝐹⃗ er uendret
(feltet er homogent og horisontalt).
Kraftsummen blir derfor på skrå nedover
mot høyre, og kulen akselererer langs
den rette linjen 45° med vertikalen.

i)

C

Vi finner først retningen til magnetfeltet
fra hver leder i elektronets posisjon med
en høyrehåndsregel: Legg tommelen på
høyre hånd i strømretningen. De øvrige
fingrene krummer da i
magnetfeltretningen, rundt ledningen.
⃗⃗ fra begge
Vi ser da at magnetfeltet 𝐵
lederne peker inn i papirplanet ved
elektronet.
Elektronet beveger seg med en fart 𝑣⃗
oppover, og har ladning 𝑞 = −𝑒.
Den magnetiske kraften er gitt ved
⃗⃗ = −𝑒𝑣⃗ × 𝐵
⃗⃗,
𝐹⃗ = 𝑞𝑣⃗ × 𝐵
der kryssproduktet følger et
høyrehåndssystem:
Legg strake fingre på høyre hånd i
fartsretningen (oppover) og krum
fingrene i magnetfeltretningen (inn i
papirplanet). Tommelen peker da i
⃗⃗, mot venstre. Siden
retningen av 𝑣⃗ × 𝐵
elektronet er negativt ladet blir
kraftretningen i motsatt retning, dvs.
mot høyre.

Alternativt: Siden elektronet er negativt
ladet kan vi bruke venstre hånd:
Legg strake fingre på venstre hånd i
fartsretningen (oppover) og krum
fingrene i magnetfeltets retning (inn i
papirplanet). Tommelen peker da i
kraftretningen, mot høyre.
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j)

D

Kula svever i ro mellom platene, så fra Newtons 1. lov må summen av kreftene på
kula være null.
Tyngdekraften 𝐺 = 𝑚𝑔 peker nedover. Da må den elektriske kraften 𝐹 = 𝑞𝐸 peke
oppover. Den elektriske feltstyrken er gitt ved 𝐸 = 𝑈/𝑑.
Det gir
𝐹=𝐺 ⇒

𝑞𝑈
𝑚𝑔𝑑
= 𝑚𝑔 ⇒ 𝑞 =
𝑑
𝑈

KOMMENTAR: Her må vi anta at 𝑞 er absoluttverdien til ladningen, fordi ladningen
må være negativ for å tiltrekkes den positive platen, og størrelsene 𝑚, 𝑔, 𝑑 og 𝑈 er
alle positive.
k)

B

Vi finner det elektriske feltet i 𝑃 fra punktladningene 𝑄1 og 𝑄2 til å være
henholdsvis:
𝑘𝑒 𝑄1 𝑘𝑒 ⋅ 3𝑞
=
𝑑2
𝑟12
𝑘𝑒 𝑄2 𝑘𝑒 ⋅ (−4𝑞)
4𝑘𝑒 𝑞
𝑘𝑒 𝑞
𝐸2 = 2 =
=−
=− 2
2
2
(2𝑑)
4𝑑
𝑑
𝑟2
𝐸1 =

Det totale feltet blir da
𝐸=
l)

A

3𝑘𝑒 𝑞 𝑘𝑒 𝑞 2𝑘𝑒 𝑞
− 2 = 2
𝑑2
𝑑
𝑑

⃗⃗, der kryssproduktet følger et
Den magnetiske kraften er gitt ved 𝐹⃗ = 𝑞𝑣⃗ × 𝐵
høyrehåndssystem:
Legg strake fingre på høyre hånd i fartsretningen (hhv. mot venstre og mot høyre i
Figur 1 og 2) og krum fingrene i magnetfeltets retning (hhv. ut og inn i papirplanet).
Da peker tommelen i kraftretningen på en positiv ladning, og i motsatt retning av
kraftretningen på en negativ ladning.
I begge figurene peker tommelen i samme retning som kraftretningen, så
ladningene til begge partiklene må være positive.
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m)

B

Gravitasjonsfeltlinjene går radielt i rette
linjer ut fra kulens sentrum. Utsnittet
ligger utenfor kulesenteret, så utsnittet
er best beskrevet av Figur B.
Vi bruker ofte tilnærmingen om at
gravitasjonsfeltet er homogent, som i
Figur A, men dette gjelder bare ved
relativt små høydeforandringer.

n)

B

Faradays lov gir at den elektromotoriske spenningen som induseres av et
varierende magnetisk felt i spolen er |ℰ| = |𝛷′ (𝑡)| = 𝐴 ⋅ |𝐵′ (𝑡)|, der 𝛷 er den
magnetiske fluksen, 𝐴 er arealet gjennom spolen og 𝐵 er magnetfeltstyrken.
Fra Ohms lov er strømmen i spolen gitt ved 𝐼 = |ℰ|⁄𝑅. Strømmen blir altså størst
når |ℰ| er størst, som igjen er størst når |𝐵′ (𝑡)| er størst. Vi får altså størst strøm (i
absoluttverdi) når magnetfeltstyrken endrer seg raskest, dvs. når grafen til 𝐵(𝑡) er
brattest mulig.

o)

B

La Ida ha masse 𝑚 og Per dobbelt så stor masse 2𝑚. Etter kollisjonen har de en
felles masse 𝑚 + 2𝑚 = 3𝑚. La 𝑝 være bevegelsesmengden og 𝑣 være farten etter
sammenstøtet. Bevaring av bevegelsesmengde gir
𝑝 = 𝑝0
3𝑚𝑣 = (2𝑚)𝑣0 − 𝑚𝑣0
3𝑚𝑣 = 𝑚𝑣0
1
𝑣 = 𝑣0
3

p)

C

Når fjæren er maksimalt strukket (eller presset sammen) en avstand 𝑥 fra likevekt,
er vognen i ro (akkurat i det den skifter retning). Da er det bare elastisk potensiell
energi 𝐸𝑝0 lagret i fjæren, mens den kinetiske energien i vognen er null. Hookes lov
1

gir 𝐸𝑝0 = 2 𝑘𝑥 2 .
Når vogna er midt mellom A og M, er fjæren strukket 𝑥 ⁄2 fra likevekt.
Da er den elastiske potensielle energien
1 𝑥 2 1 𝑥2 1 2
𝐸𝑝 = 𝑘 ( ) = 𝑘
= 𝑘𝑥 .
2 2
2 4
8
I tillegg har vognen kinetisk energi 𝐸𝑘 .
Bevaring av mekanisk energi gir
𝐸𝑘 + 𝐸𝑝 = 𝐸𝑝0
𝐸𝑘 = 𝐸𝑝0 − 𝐸𝑝
1
1
4
1
3
𝐸𝑘 = 𝑘𝑥 2 − 𝑘𝑥 2 = 𝑘𝑥 2 − 𝑘𝑥 2 = 𝑘𝑥 2
2
8
8
8
8
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q)

D

På månen virker det to krefter: Gravitasjonskraft fra Jorda (blå pil) og
gravitasjonskraft fra Sola (gul pil). Kreftene er ikke tegnet i riktig størrelsesforhold.
Siden avstanden fra Sola til Jorda er svært stor i forhold til diameteren i
månebanen, kan vi anta at gravitasjonskraften fra Sola på Månen er omtrent like
stor i alle de tre posisjonene. Da er det kraftretningene som avgjør kraftsummen.
Kraftsummen blir størst i posisjon 3, der gravitasjonskreftene virker i samme
retning.
r)

C

Den spesielle relativitetsteorien skiller seg fra den generelle ved at den bare gjelder
i treghetssystemer og ikke generelt i akselererte referansesystemer. Einstein
postulerte at lyshastigheten i vakuum er den samme i alle treghetssystemer, og at
fysikkens lover er på samme form i alle treghetssystemer. Tidsforlengelse følger da
som et resultat, men er ikke postulert.

s)

B

Når UV-lys sendes mot sink-platen, vil fotonene rive løs elektroner (negative
ladninger). Da vil platen bli mindre negativt ladet, og ladningen fordeler seg over
stangen og metallstripene. Dermed blir også metallstripene mindre negativt ladet
og frastøter hverandre mindre. De vil altså nærme seg hverandre, fordi lyset
løsriver negative ladninger.

t)

D

Fotonet har en energi 𝐸𝑓 = ℎ𝑓. På det meste kan elektronet ta opp all denne
energien. En energi tilsvarende 𝑊 = ℎ𝑓0 går med til å rive elektronet løs fra
metallet (løsrivingsarbeidet). Overskuddet går da til kinetisk energi:
𝐸𝑘 = 𝐸𝑓 − 𝑊
1
𝑚 𝑣 2 = ℎ𝑓 − ℎ𝑓0
2 𝑒
2ℎ(𝑓 − 𝑓0 )
𝑣2 =
𝑚𝑒
2ℎ(𝑓 − 𝑓0 )
𝑣=√
𝑚𝑒
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u)

C

Elektronet har ladning med absoluttverdi 𝑒 og masse 𝑚. Etter akselerasjonen har
de to elektronene kinetisk energi gitt ved henholdsvis 𝐸1 = 𝑒𝑈 og 𝐸2 = 2𝑒𝑈.
Ved å benytte at
1
1 2 2
𝑝2
𝐸 = 𝑚𝑣 2 =
𝑚 𝑣 =
2
2𝑚
2𝑚

⇒

𝑝 = √2𝑚𝐸

og at de Broglie-bølgelengden er gitt ved 𝜆 = ℎ⁄𝑝, får vi at 𝜆 = ℎ⁄√2𝑚𝐸.
Dermed blir
𝜆1 ℎ⁄√2𝑚𝐸1
𝐸2
2𝑒𝑈
=
=√ =√
= √2
𝜆2 ℎ⁄√2𝑚𝐸2
𝐸1
𝑒𝑈
v)

C

Protonet 𝑝 og nøytronet 𝑛 er baryoner med baryontall 1. Pi-mesonet 𝜋 0 har
bariontall 0. Dermed blir baryontallet på venstre side 2 og på høyre side 1. Det er
ikke mulig, jf. bevaring av baryontall.

w)

B

I et Compton-støt kolliderer et foton med en partikkel. Fotonet og partikkelen
beveger seg da i ulike retninger etter støtet. Dette kan forklares ved at lys er
kvantisert og har bevegelsesmengde.

x)

A

Røntgenstråling stoppes lettere av hardt vev enn av bløtt vev. Når røntgenstråling
sendes gjennom kroppen, kan det f.eks. stoppes av skjelettet, men slippes gjennom
av annet bløtt vev. En film på motsatt side fanger opp «skyggene» av skjelettet,
som kan avsløre f.eks. benbrudd.
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Oppgave 2
2a1)
Arealet av sløyfen er 𝐴 = (0,10 m)2 = 0,010 m2. Endringen i flukstettheten er
𝛥𝐵 = (0,15 − 0,10) T = 0,05 T. Endringen skjer over en tid 𝛥𝑡 = 0,50 s. Faradays induksjonslov gir
at den induserte elektromagnetiske spenningen er gitt ved fluksendringen gjennom sløyfen.
|ℰ| =

𝛥𝛷 𝐴 ⋅ 𝛥𝐵
=
𝛥𝑡
𝛥𝑡

=

0,010 m2 ⋅ 0,05 T
0,010 m2 ⋅ 0,05 T ⋅ 10 000
=
0,50 s
0,50 s ⋅ 10 000

=

1,0 m2 ⋅ 5,0 T
5,0 : 5
1,0
=
V =
V
5000 s
5000 : 5
1000

= 1,0 mV

2a2)
La en partikkel med ladning 𝑞 og masse 𝑚 ha fart 𝑣 i det den sendes vinkelrett inn i et homogent
⃗⃗,
magnetfelt med flukstetthet 𝐵. Farten er da ikke påvirket av den magnetiske kraften 𝐹⃗ = 𝑞𝑣⃗ × 𝐵
fordi den alltid virker vinkelrett på bevegelsen (dette er sentripetalkraften).
Partikkelen går inn i en sirkelbane med radius 𝑟 og sentripetalakselerasjon 𝑎 = 𝑣 2 /𝑟.
Newtons 2. lov gir
𝑚𝑎 = 𝑞𝑣𝐵
𝑚𝑣 2
= 𝑞𝑣𝐵
𝑟
𝑣=

𝑞𝑟𝐵
𝑚
1

Partikkelen er ute av feltet igjen etter å ha beveget seg en halv sirkelomkrets, dvs. 𝑠 = 2 ⋅ 2𝜋𝑟 = 𝜋𝑟.
Tiden dette tar er gitt ved
𝑡=

𝑠
𝜋𝑟
𝜋𝑚
=
=
.
𝑣 𝑞𝑟𝐵⁄𝑚 𝑞𝐵

Vi ser at tiden kun avhenger av den konstante massen, ladningen og magnetfeltet – ikke av
utgangsfarten, hvilket skulle vises.
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2b1)
På klossene virker henholdsvis tyngdekreftene ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺1 og ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺2 loddrett nedover med angrepspunkt i
klossenes massesenter. Den tyngde klossen har dobbelt så stor masse, og dermed også dobbelt så
stor tyngdekraft.
Normalt opp fra underlaget virker det også normalkrefter, hhv. ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑁1 og ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑁2 . Da klossen ikke beveger seg
normalt på underlaget, må normalkreftene være like store som normalkomponentene til
tyngdekreftene.
⃗⃗⃗⃗2 virker på klossene langs snoren med angrepspunkt i snorfestet. Disse kreftene
Snorkreftene ⃗⃗⃗⃗
𝑆1 og 𝑆
er like store. Da klossene akselererer må snorkraften være større enn parallellkomponenten til den
minste tyngdekraften, og mindre enn parallellkomponenten til den største tyngdekraften.

2b2)
Vi ser på de to klossene som ett system. Normalvektorene nulles ut av normalkomponentene til
tyngdekreftene. All bevegelse skjer parallelt med underlaget. Parallellkomponenten til den største
tyngdekraften drar klossene fremover, mens parallellkomponenten til den minste tyngdekraften
bremser bevegelsen. Snorkreftene virker i motsatte retninger i forhold til bevegelsen, og nuller ut
hverandre.
Kraftsummen på systemet blir med andre ord
𝛴𝐹 = 𝐺2∥ − 𝐺1∥
= (2𝑚)𝑔 sin 30° − 𝑚𝑔 sin 30°
= (2𝑚 − 𝑚)𝑔 sin 30°
𝑚𝑔
=
2
Akselerasjonen følger da av Newtons 2. lov.
𝛴𝐹 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑎

⇒

𝑚𝑔
𝛴𝐹
𝑔
𝑎=
= 2 =
𝑚𝑡𝑜𝑡 3𝑚 6
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2c)
Et resultat av generell relativitetsteori er at lysets bane påvirkes når det passerer nær et sterkt
gravitasjonsfelt. Lyset fra stjernen krummes mot Sola, som illustrert på figuren nedenfor, slik at den
observerte posisjonen avviker fra den faktiske posisjonen. Det ser ut til at stjernen er radielt
forskjøvet fra Sola, fordi øyet tolker at lyset har fulgt en rett linje.

Lyset bøyes imidlertid med en veldig liten vinkel (omtrent 10−4 grader), hvilket er vanskelig å måle.
Enda vanskeligere er det, fordi Sola lyser så sterkt at det ikke er mulig å observere lyset fra stjernene.
Derfor må observasjonene gjøres under en total solformørkelse som blokkerer sollyset. Et halvt år
senere måles stjerneposisjonen på nytt, når Sola ikke er i nærheten. Da vil en observere at Sola har
påvirket stjernenes posisjon.
Det første forsøket på å gjøre denne observasjonen var allerede i 1914. Et tysk forskerteam dro til
Russland for å observere solformørkelsen i august, men de ble forhindret fordi den første
verdenskrigen brøt ut. I 1919 ble det gjort et nytt forsøk, og Einsteins forutsigelse ble bekreftet med
en usikkerhet på ca. 10%. Nyere forsøk har redusert usikkerheten ytterligere.
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2d1)
For enkelhets skyld antar vi her at elektronet og positronet beveger seg mot hverandre med samme
fart, slik at total bevegelsesmengde 𝑝0 er null før kollisjon/annihilering. (Dersom dette ikke er tilfelle,
f.eks. hvis elektronet sendes mot et positron i ro, kan vi bare observere forsøket fra et annet
referansesystem som beveger seg i forhold til partiklene på en slik måte at de observeres å bevege
seg mot hverandre med samme fart. Antakelsen gir altså ingen tap av generalitet.)
De to partiklene har total hvileenergi 𝐸0 = 2 ⋅ 𝑚𝑒 𝑐 2 > 0, i tillegg til eventuell kinetisk energi.

Vi antar nå (for motsigelse) at det bare dannes ett foton. Bevaring av bevegelsesmengde gir at
fotonet må ha bevegelsesmengde 𝑝𝑓 = 𝑝0 = 0. Bevaring av energi gir at fotonenergien etter
kollisjonen må være like stor som hvileenergien til partiklene pluss kinetisk energi før kollisjonen. Det
vil si at fotonenergien er større enn null, 𝐸𝑓 > 0. Men siden bevegelsesmengden til et foton er gitt
ved 𝑝𝑓 = 𝐸𝑓 ⁄𝑐 > 0, betyr det at fotonet må ha en positiv bevegelsesmengde. Vi får en
selvmotsigelse: For at bevegelsesmengden skal være bevart, må fotonet ha null bevegelsesmengde.
For at energien skal være bevart, må fotonet ha positiv bevegelsesmengde. Det er ikke mulig å
oppfylle begge disse kravene samtidig, så antakelsen om at det bare dannes ett foton må være feil.
Hvis det derimot dannes to (eller flere) fotoner, kan fotonene både ha energi og totalt null
bevegelsesmengde hvis de beveger seg i motsatte retninger.

2d2)
At fotonene er sammenfiltret er en kvantemekanisk effekt som betyr at de to fotonene er avhengige
av hverandre, selv om de befinner seg langt fra hverandre. I kvantefysikken er det usikkert hvilken
tilstand et foton faktisk får før man har gjort en måling. Det er altså først når man utfører en måling
at fotonet får en gitt tilstand. Men siden fotonene er sammenfiltret, vil en måling på ett av fotonene
samtidig avgjøre tilstanden til det andre fotonet.
Et eksempel kan være fotonenes polarisering (dvs. retningen det elektriske feltet svinger).
Polariseringen til et foton kan f.eks. være vertikal eller horisontal. Hvilken retning fotonet er
polarisert, kan vi ikke vite før vi faktisk har gjort en måling. Men hvis vi gjør en måling på det ene
fotonet, og finner ut polariseringsretningen til dette, vil vi samtidig vite polariseringsretningen til det
sammenfiltrede fotonet.
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Oppgave 3
3a)
Når stavmagneten faller, akselererer den og får stadig høyere fart.
På vei inn i spolen vil den derfor ha lavere fart enn på vei ut. Det betyr at den bruker mer tid på vei
inn i spolen enn på vei ut. Den horisontale aksen er tiden, så dermed blir området A2 på vei ut
smalere enn området A1 på vei inn i spolen.
Fra Faradays induksjonslov er den induserte spenningen i spolen proporsjonal med den magnetiske
fluksendringen gjennom spolen. Når magneten faller og beveger seg fortere, vil også den magnetiske
fluksen gjennom spolen endre seg raskere. Dermed øker den induserte spenningen og kurven blir
høyere i A2 enn i A1.

3b1)
Når stavmagneten slippes fra en større høyde, vil den ha større fart
gjennom spolen. Dermed blir fluksendringen raskere, og den
induserte spenningen blir derfor større. Kurven blir altså høyere på
grunn av raskere fluksendring, men samtidig smalere da magneten
bruker mindre tid gjennom spolen.

3b2)
Kurvene viser spenning som funksjon av tid. Men Faradays lov
sier at den induserte spenningen er proporsjonal med
𝛥𝛷
fluksendring per tid, ℰ(𝑡)~ 𝛥𝑡 , der 𝛥𝑡 er svært liten.
Hvis vi lager en smal boks med høyde lik spenningsgrafen, ℰ(𝑡),
og en liten bredde 𝛥𝑡, får boksen et areal
ℰ(𝑡) ⋅ 𝛥𝑡 ~

𝛥𝛷
⋅ 𝛥𝑡 = 𝛥𝛷
𝛥𝑡

Arealet av en slik boks er altså fluksen 𝛥𝛷 gjennom spolen i det
lille tidsrommet 𝛥𝑡. Mange slike bokser vil dekke hele arealet
under kurven. Arealet under spenningsgrafen beskriver dermed
den totale fluksen gjennom spolen (på samme måte som arealet
under en fartsgraf beskriver den totale strekningen).
Siden arealet av spolen og styrken på magneten er den samme, blir den totale fluksen gjennom
spolen uendret, selv om vi slipper den fra en større høyde. Dermed blir arealet under grafen også
uendret når vi slipper magneten fra en større høyde.
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3c1)
Fra grafen leser vi at primærspolen har en spenningsamplitude 𝑈𝑝 = 6,5 V, mens sekundærspolen
har en spenningsamplitude 𝑈𝑠 = 16 V. Dessuten kjenner vi vindingstallet 𝑁𝑝 = 600 til
primærspolen.
For en ideell transformator er vindingsforholdet lik spenningsforholdet, og vi kan dermed finne antall
vindinger 𝑁𝑠 i sekundærspolen.
𝑁𝑠 𝑈𝑠
=
𝑁𝑝 𝑈𝑝
𝑁𝑠 =

𝑈𝑠
16 V
⋅ 𝑁𝑝 =
⋅ 600 = 1477 ≈ 1500
𝑈𝑝
6,5 V

3c2)
I løpet av de første 0,06 sekundene teller vi 60 målinger. Punktprøvingsfrekvensen
(samplingsfrekvensen) er antall målinger per sekund, det vil si
60
60 ⋅ 100
6000
=
=
= 1000 s−1 = 1000 Hz
0,06 s 0,06 s ⋅ 100
6s
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Oppgave 4
4a)
Før støtet har prosjektilet med masse 𝑚 = 0,010 kg en fart 𝑣0 = 120 m/s, mens trekula er i ro.
Etter støtet sitter prosjektilet fast i kula, slik at de får en felles masse 𝑚 + 𝑀 = 0,160 kg og en felles
fart 𝑣.
Bevaring av bevegelsesmengde i støtet gir farten like etter støtet
(𝑚 + 𝑀)𝑣 = 𝑚𝑣0
𝑣=

𝑚𝑣0
0,010 kg ⋅ 120 m⁄s
=
= 7,5 m⁄s
𝑚+𝑀
0,160 kg

4b)
Legemet forlater bordkanten horisontalt i en høyde ℎ = 0,82 m. Når vi ser bort fra luftmotstanden
vil farten være konstant 𝑣𝑥 = 7,5 m⁄s i horisontalretningen. I vertikalretningen er farten først null
og får en akselerasjon 𝑔 på grunn av tyngden. Det gir følgende bevegelsesformler
𝑥 = 𝑣𝑥 𝑡

1
𝑦 = ℎ − 𝑔𝑡 2
2
Kulen treffer gulvet når 𝑦 = 0. Vi finner tidspunktet dette skjer.
1
0 = ℎ − 𝑔𝑡 2
2
1 2
𝑔𝑡 = ℎ
2
2ℎ
𝑡2 =
𝑔
2ℎ
2 ⋅ 0,82 m
𝑡=√ =√
= 0,40887 s
𝑔
9,81 m⁄s 2
På denne tiden har kulen forflyttet seg i x-retning til posisjonen
𝑥 = 7,5 m⁄s ⋅ 0,40887 s = 3,0665 m ≈ 3,1 m

Felleslegemet lander 3,1 meter fra bordbeinet
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4c)
Anta at prosjektilet med masse 𝑚 har en utgangsfart 𝑣0 . Rett etter støtet får trekula og prosjektilet
med total masse 𝑚 + 𝑀 en felles fart 𝑣. Bevaring av bevegelsesmengde gir sammenhengen
𝑚+𝑀
𝑚𝑣0 = (𝑚 + 𝑀)𝑣 ⇒ 𝑣0 = (
)𝑣
𝑚
Deretter fortsetter felleslegemet oppover til en høyde ℎ = 0,15 m. På toppen er felleslegemet i ro,
1
og all kinetisk energi rett etter støtet, 𝐸𝑘 = 2 (𝑚 + 𝑀)𝑣 2, er da overført til gravitasjonell potensiell
1

energi i tyngdefeltet, 𝐸𝑝 = (𝑚 + 𝑀)𝑔ℎ, og elastisk potensiell energi i fjæren, 𝐸𝑒𝑝 = 2 𝑘ℎ2 . Her er
𝑘 = 200 N⁄m fjærstivheten. Energibevaring gir
𝐸𝑘 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑒𝑝
1
1
(𝑚 + 𝑀)𝑣 2 = (𝑚 + 𝑀)𝑔ℎ + 𝑘ℎ2
2
2
Fra dette kan vi finne farten 𝑣 til felleslegemet like etter støtet
𝑣 2 = 2𝑔ℎ +

𝑘ℎ2
𝑚+𝑀

𝑣 = √2𝑔ℎ +

𝑘ℎ2
𝑚+𝑀

= √2 ⋅ (9,81 m⁄s 2 ) ⋅ (0,15 m) +

(200 N⁄m) ⋅ (0,15 m)2
(0,160 kg)

= 5,5738 m⁄s
Innsatt i formelen for 𝑣0 over, får vi
𝑚+𝑀
𝑣0 = (
)𝑣
𝑚
0,160 kg
=(
) ⋅ 5,5738 m⁄s = 89,181 m⁄s ≈ 89 m⁄s
0,010 kg

Prosjektilet har en fart på 89 m⁄s like før det treffer trekula
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Oppgave 5
5a)
Slynga roterer tre runder per sekund og bruker dermed ett sekund på tre runder. Én runde har en
omkrets 2𝜋𝑟, og tre runder blir dermed en total tilbakelagt strekning 𝑠 = 3 ⋅ 2𝜋𝑟 = 6𝜋𝑟. Farten er
gitt som strekning per tidsenhet:
𝑣=

𝑠 6𝜋𝑟 6 ⋅ 3,14 ⋅ 0,80 m
=
=
= 15,072 m⁄s ≈ 15 m⁄s
𝑡
𝑡
1,0 s

5b)
Slynga følger en sirkelbane med konstant fart 𝑣 og har dermed konstant sentripetalakselerasjon 𝑎 =
𝑣 2 ⁄𝑟. Newtons andre lov gir dermed at også kraftsummen på slynga må være konstant.

Det virker to krefter på slynga – snordrag og tyngdekraft. Tyngdekraften er alltid like stor og rettet
nedover.
Når slynga er på toppen av sirkelbanen, virker snordraget og tyngdekraften i samme retning, slik at
snordraget må være mindre for å opprettholde samme kraftsum mot sentrum av sirkelbevegelsen.
Når slynga er på bunnen av sirkelbevegelsen virker tyngden og snordraget i motsatte retninger, og
snordraget må derfor være enda større for å motvirke tyngdekraften og opprettholde samme
kraftsum mot sentrum av sirkelbanen.
Snordraget er størst i bunnen av sirkelbanen
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5c)
La 𝑚 = 0,110 kg være massen til steinen. Tyngdekraften 𝐺 = 𝑚𝑔 på steinen virker loddrett
nedover, og når slynga er på toppen av sirkelbanen virker også snorkraften 𝑆 loddrett nedover.
Kraftsummen på slynga blir da 𝛴𝐹 = 𝐺 + 𝑆.
Newtons andre lov og sentripetalakselerasjon 𝑎 = 𝑣 2 ⁄𝑟 gir videre at
𝛴𝐹 = 𝑚𝑎 =

𝑚𝑣 2
𝑟

Vi kan da finne snordraget
𝑆 = 𝛴𝐹 − 𝐺
=

𝑚𝑣 2
− 𝑚𝑔
𝑟

= 𝑚(

𝑣2
− 𝑔)
𝑟

(15 m⁄s)2
= (0,110 kg) ⋅ (
− (9,81 m⁄s 2 )) = 29,8584 N ≈ 30 N
0,80 m

Det samlede snordraget på steinen er 30 N, rettet nedover, i toppen av banen

Løsningsforslag Fysikk 2, Vår 2017
5d)

Vi bestemmer først vinkelen 𝜑 som hastighetsvektoren danner med horisontalen når steinen slippes
fra en høyde 𝑦0 = 50 cm over bakken.
Radien i sirkelbevegelsen er 80 cm. Bunnen av sirkelbanen er 30 cm over bakken, så steinen er
50 cm – 30 cm = 20 cm over bunnen av sirkelen, eller 80 cm − 20 cm = 60 cm under
sirkelsenteret. Se figuren ovenfor. Vinkelen 𝜑 mellom vertikalen og snoren finner vi da ved
trigonometri
cos 𝜑 =

hosliggende katet 60 cm
=
= 0,75 ⇒
hypotenus
80 cm

𝜑 = 41,4°

To vinkler er like store når vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Fartsvektoren i en
sirkelbevegelse står vinkelrett på radien/snoren, og horisontalen står vinkelrett på vertikalen.
Dermed danner hastighetsvektoren den samme vinkelen 𝜑 med horisontalen som snoren gjør med
vertikalen.
Steinen kastes skrått, og vi får parameterframstillingen
𝑥 = 𝑣𝑥 𝑡 = 𝑣𝑡 cos 𝜑
1
1
𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦 𝑡 − 𝑔𝑡 2 = 𝑦0 + 𝑣𝑡 sin 𝜑 − 𝑔𝑡 2
2
2
Steinen lander når 𝑦 = 0:
1
𝑦0 + 𝑣𝑡 sin 𝜑 − 𝑔𝑡 2 = 0
2
1
(0,30 m) + (15 m⁄s)𝑡 ⋅ sin 41,4° − ⋅ (9,81 m⁄s 2 ) 𝑡 2 = 0
2
2
2
(−4,905 m⁄s )𝑡 + (9,919 m⁄s)𝑡 + (0,30 m) = 0
Vi løser andregradslikningen for 𝑡 og får
𝑡=

−9,919 ± √9,9192 − 4 ⋅ (−4,905) ⋅ 0,30
s
2 ⋅ (−4,905)
𝑡 = −0,029 s eller 𝑡 = 2,05 s

Vi forkaster den negative løsningen og finner den horisontale forflytningen ved 𝑡 = 2,05 s
𝑥 = (15 m⁄s) ⋅ (2,05 s) ⋅ cos 41,4° = 23,06 m ≈ 23 m

Steinen lander 23 meter unna slyngekasteren
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Oppgave 6
6a)
La 𝑀 = 5,00 ⋅ 1031 kg være massen til de svarte hullene og 𝑟 = 1,00 ⋅ 106 m være radien i
sirkelbevegelsen. Avstanden mellom de svarte hullene er 2𝑟.
Newtons gravitasjonslov gir gravitasjonskraften som virker på det ene svarte hullet fra det andre
𝐹=
=

𝛾𝑀𝑀 𝛾𝑀2
=
(2𝑟)2
4𝑟 2
(6,67 ⋅ 10−11 Nm2⁄kg 2 ) ⋅ (5,00 ⋅ 1031 kg)2
= 4,16875 ⋅ 1040 N ≈ 4,17 ⋅ 1040 N
4 ⋅ (1,00 ⋅ 106 m)2

6b)
La 𝑑 = 3,00 ⋅ 106 m være avstanden fra O til P. Da er avstanden fra P til de to svarte hullene
henholdsvis (𝑑 − 𝑟) = 2,00 ⋅ 106 m og (𝑑 + 𝑟) = 4,00 ⋅ 106 m.
Den totale gravitasjonsfeltstyrken i P er summen av gravitasjonsfeltet fra hvert av hullene,
𝑔=

𝛾𝑀
𝛾𝑀
1
1
+
=
𝛾𝑀
+
[
]
(𝑑 − 𝑟)2 (𝑑 + 𝑟)2
(𝑑 − 𝑟)2 (𝑑 + 𝑟)2

= (6,67 ⋅ 10−11 Nm2⁄kg 2 ) ⋅ (5,00 ⋅ 1031 kg) [

1
1
+
]
6
2
(2,00 ⋅ 10 m)
(4,00 ⋅ 106 m)2

= 1,04 ⋅ 109 m/s 2
(Det vil si over 100 millioner ganger tyngdefeltet på jordoverflaten)
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6c)

Avstanden 𝑠 fra punktet P til hvert av de svarte hullene er gitt ved pythagorassetningen
𝑠 = √𝑟 2 + 𝑑2
Hvert av de svarte hullene bidrar med et gravitasjonsfelt med feltstyrke
𝑔=

(6,67 ⋅ 10−11 Nm2⁄kg 2 ) ⋅ (5,00 ⋅ 1031 kg)
𝛾𝑀
𝛾𝑀
=
=
= 3,335 ⋅ 108 m⁄s 2
(1,00 ⋅ 106 m)2 + (3,00 ⋅ 106 m)2
𝑠2
𝑟 2 + 𝑑2

som er rettet i en vinkel 𝛼 med linjen OP. Denne vinkelen er gitt ved trigonometri
𝑟 1,00 ⋅ 106 m
tan 𝛼 = =
⇒ 𝛼 = 18,4349°
𝑑 3,00 ⋅ 106 m
På grunn av symmetrien vil tyngdefeltkomponentene vinkelrett på linjen OP kansellere hverandre, og
det totale gravitasjonsfeltet svarer til summen av feltkomponentene langs linjen OP. Det totale feltet
blir dermed rettet fra P mot O og har feltstyrken
𝑔𝑡𝑜𝑡 = 2𝑔 cos 𝛼
= 2 ⋅ (3,335 ⋅ 108 m⁄s 2 ) ⋅ cos 18,4349°
= 6,3277 ⋅ 108 m⁄s 2 ≈ 6,33 ⋅ 108 m⁄s 2
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6d)
Systemets totale energi er gitt ved hvert av de svarte hullenes kinetiske energi samt den
gravitasjonelle potensielle energien. Den totale energien er da
1
1
𝛾𝑀𝑀
𝛾𝑀2
𝐸0 = 𝑀𝑣02 + 𝑀𝑣02 −
= 𝑀𝑣02 −
,
2
2
2𝑟0
2𝑟0
der vi lar 𝑣0 = 2,89 ⋅ 107 m⁄s være den opprinnelige banefarten og 2𝑟0 den opprinnelige avstanden
mellom de svarte hullene. Ett sekund senere har banefarten økt til 𝑣 = 2,92 ⋅ 107 m⁄s og avstanden
mellom de svarte hullene er redusert til 2𝑟 = 2𝑟0 − 0,05 ⋅ 106 m = 1,95 ⋅ 106 m. Energien er da
𝛾𝑀2
.
2𝑟
Systemet med de svarte hullene får da en redusert energi
𝐸 = 𝑀𝑣 2 −

𝛥𝐸 = 𝐸 − 𝐸0 = 𝑀(𝑣 2 − 𝑣02 ) − 𝛾𝑀2 (

1
1
−
)
2𝑟 2𝑟0

= (5,00 ⋅ 1031 kg) ⋅ [(2,92 ⋅ 107 m⁄s)2 − (2,89 ⋅ 107 m⁄s)2 ]
1
1
−(6,67 ⋅ 10−11 Nm2⁄kg 2 ) ⋅ (5,00 ⋅ 1031 kg)2 (
−
)
6
1,95 ⋅ 10 m 2,0 ⋅ 106 m
≈ −1,27 ⋅ 1045 J
Legg merke til at vi her har regnet klassisk. Farten til de svarte hullene er i underkant av 10% av
lyshastigheten, så det bør ikke gi feil av betydning.
Det går med 1045 Joule til å lage gravitasjonsbølger i løpet av dette sekundet.

(Til sammenlikning er menneskenes årlige energiforbruk på Jorda av størrelsesorden 1020 Joule)

