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Sensuren fell 7. juni 2004

Eksamen består av:

1. Førstesida (denne sida) som skal leverast inn som svar på fleirvalgsspørmåla
2. Eit sett med fleirvalgsspørsmål, Oppgave 1 (Vedlegg A)
3. Tre ‘normale oppgaver’, Oppgaver 2-4 (Vedlegg B)
4. Formelark med aktuelle fysiske formlar og konstantar (Vedlegg C)

Dei tre ‘normale oppgavene’ og fleirvalgsspørsmåla tel kvar 25 %.
Ved svar på fleirvalgspørsmåla skal bare EIT av svaralternativa A-E merkast for 
kvart av dei 15 spørsmåla. Riktig svar gjev eit poeng mens feil svar gjev null poeng.
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VEDLEGG B. “Normale” oppgaver
Oppgave 2

a) Finn treghetsmomentet I til staven om punktet P.

b) Stavens ende trekkes ut fra likevekt slik at staven settes i svingninger med små utsving
fra horisontalplanet. Finn et uttrykk for dreiemomentet til systemet om rotasjonsaksen.

 Bruk dreiemomentligningen  til å bestemme svingeligninga for stavens

høyre endepunkt i z-retning. Hvordan påvirker tyngdekraften svingebevegelsen ?

c) Skriv opp et uttrykk for den generelle løsningen til svingeligninga.
Hva blir vinkelfrekvensen og perioden for svingebevegelsen ?

d) Finn et uttrykk for rotasjonsmengden (dreieimpulsen) til systemet om punktet P ?

Oppgave 3
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En bjelke med masse m = 20 kg og lengde L = 4 m er opplagret i et punkt P som er L/4 fra 
enden av bjelken, som vist i figuren. Bjelken kan rotere fritt om en akse som er loddrett på 
papirplanet. Bjelken er hengt opp i en masseløs fjær med fjærkonstant k= 20 N/m i høyre ende. 
Bjelketykkelsen er liten og kan neglisjeres. 
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Ei varmekraftmaskin opereres i en reversibel syklus som vist i figuren. Ett mol av en ideell 
to-atomig gass med γ = 1.4 ekspanderer adiabatisk til volum Vmax  i trinn I med temperatur fall 
fra Ta = 603 K til Tb = 303 K. Deretter komprimeres den isotermt i trinn II inntil opprinnelig 
volum Vmin. Til slutt varmes gassen opp ved konstant volum i trinn III.
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Oppgave 3 (forts.)
a) Skriv opp og forklar termodynamikkens 1. hovedsetning.

Angi i hvilke trinn varme opptas eller avgis i kretsprosessen som vist i figuren. 

b) Bestem forholdet Vmax/Vmin.
Beregn varmestrøm og arbeid som blir utført i hvert trinn i prosessen.

c) Hva blir virkningsgraden for kretsprosessen som vist i figuren.

d) Hva er virkningsgraden for en Carnot-maskin som opererer mellom samme temperaturer.

Oppgave 4

a) Bruk Amperes lov til å beregne magnetfeltet B fra lederen. Angi også retningen til B.

b) Hva blir den magnetiske fluksen ΦB gjennom strømsløyfen for I1 = I0?

c) Anta så at strømmen I1 varierer med tida som .
Finn et uttrykk for den induserte spenningen i den rektangulære strømsløyfa. 
Hva blir retningen av den induserte strømmen Iind ?

d) Anta så at strømmen I1 = I0 er konstant, og at strømsløyfen beveger seg i positiv x-retning
med hastigheten v. Finn et uttrykk for indusert spenning i strømsløyfen nå? 
Hva blir retningen av den induserte strømmen Iind denne gang?
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En ‘uendelig’ lang strømleder med strøm I1 ligger langs y-aksen. 
En rektangulær ledersløyfe med areal A=bc ligger i xy-planet som vist i figuren. 
Tallverdier: a = 2 cm, b = 6 cm, c = 3 cm, I0 = 10 A.
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