
Om at løse fysikopgaver 
1.   Det  er  som  regel  en  god  ide  at  starte  med  at  lave  en  lille  tegning  for  at  få  overblik  over  problem-‐

stillingen.  Tegningen  skal  ofte  laves  alligevel  -‐  se  senere.  
2.   På  tegningen  skrives  kendte  oplysninger  ind.  Oplysningerne  omformuleres  fra  opgavens  prosaform  

til  en  ligning.  For  eksempel  omformes  "Trykket  er  1,2  atm"  til  ligningen  
  p  =  1,2atm.  Det  letter  kommunikationen,  hvis  du  benytter  standardsymboler,  f.eks  p  for  tryk,  U  for  
spænding  osv.  

3.   Skriv  benyttede  formler  såvel  med  symboler  som  med  indsatte  talværdier.    
4.   Nogen  gange  er  det  nødvendigt  at  skelne  mellem  flere  værdier  af  en  fysisk  størrelse,  f.eks.  tempe-‐

raturen  ude  og  inde.  Det  gøres  med  velvalgte  indices,  f.eks  Tinde  og  Tude.  Husk  at  forklare  
betydningen  af  de  forskellige  størrelser  og  indices.  

5.   Ved  løsningen  af  en  opgave  er  det  ofte  nødvendigt  at  gøre  forenklende  antagelser.  Man  kan  ikke  
altid  regne  med,  at  disse  antagelser  er  anført  i  opgaveteksten.  Det  er  derfor  en  del  af  opgave-‐
besvarelsen  at  vælge  en  hensigtsmæssig  model  for  den  situation,  opgaven  beskriver.  En  god  
besvarelse  er  blandt  andet  karakteriseret  ved,  at  antagelserne  begrundes,  og  at  modellens  be-‐
grænsninger  diskuteres.  

6.   Med  til  besvarelsen  hører  en  forklaring  i  tekst  og  figurer  (der  kom  den!)  og/eller  grafiske  afbild-‐
ninger,  en  begrundelse  for,  hvilke  formler  der  er  anvendt,  samt  hvad  de  forskellige  symboler  står  
for.  

7.   I  nogle  spørgsmål  bliver  du  bedt  om  at  forklare  et  fænomen  eller  et  resultat.  Det  er  vigtigt,  at  denne  
forklaring  formuleres  i  et  godt  sprog.  

8.   Grafer  skal  naturligvis  være  forsynet  med  overskrift,  benævnelser  og  enheder  på  akserne.  Graferne  
skal  altid  kommenteres.  

9.   Kontroller  at  alle  regneresultater  er  forsynet  med  enheder  og  afrundet  til  et  passende  antal  
betydende  cifre  

10.   Gem  dine  fysikopgaver  på  et  let  tilgængeligt  sted.  Brug  dem  som  opslagsværk.  Det  du  har  lært  i  ét  
opgavesæt  skal  ofte  bruges  i  de  følgende  sæt.  

  
Eksempler  på  løsning  af  fysikopgaver  
Eksempel  1.  Elkedel  (opgave  fra  begyndelsen  af  1.g)  
I  en  elkedel  på  2100W  opvarmes  1,8kg  vand  fra  140C  til  980C.  Opvarmningen  varer  320  s.  

a. Hvor  meget  energi  har  varmelegemet  afgivet?  
b. Hvor  meget  energi  har  vandet  optaget?  
c. Hvor  meget  energi  er  gået  tabt?  
d. Hvor  meget  er  det  i  %  ?  
e. Hvad  er  nyttevirkningen  ?    

  [Efter  Vejen  til  Fysik  C  af  Knud  Erik  Nielsen  og  Esper  
Fogh.  Forlaget  HAX  2005.  forkortet  VtFC]  

  
Jeg  begynder  med  at  lave  en  tegning  samt  en  liste  over  
oplysningerne.  Enhederne  fortæller  mig,  hvad  for  en  slags  fysisk  
størrelse,  der  er  tale  om.  For  eksempel  er  noget  der  måles  i  W  
en  effekt.  Eventuelt  kunne  jeg    skrive  oplysningerne  på  
tegningen.  
P=2100W  =  2,10kW.       Elkedlens  effekt  (Jeg  omregner  til  kW)  
m  =1,8  kg      Massen  af  det  vand,  der  opvarmes  
Tbegynd  =140C      Vandets  begyndelsestemperatur.  Jeg  
bruger  stort  T  som  symbol  for  temperatur  
Tslut    =980C      Vandets  sluttemperatur  
t  =  320  s      Opvarmningstiden.  Jeg  bruger  lille  t  for  tid.  Nogen  gange  kalder  man  

opvarmningstiden  for   t  



a. Sammenhængen  mellem  energi,  effekt  og  tid  er  E  =  P*t  (Fundet  i  VtFC  s.  46,  hvor  der  dog  står  et  
par   -‐symboler,  der  ikke  er  strengt  nødvendige)  
Tallene  sættes  ind:  E=2,10kW*320s  =  672kW*s  =  672kJ  
Varmelegemet  afgiver  således  672  kJ  

b. Sammenhængen  mellem  vandets  masse,  dets  temperaturtilvækst  og  optaget  energi  findes  f.eks  
i  VtFC  s.  46:  

  =m*c*(  Tslut  -‐  Tbegynd)  
Her  er     Tslut  -‐  Tbegynd  ændringen  i  vandets  temperatur  (ifølge  VtFC  s.  47)  
c  er  vandets  varmefylde  (specifik  varmekapacitet).    
Den  har  værdien  c=4180  J/(kg·∙grad)  =  4,18kJ/(kg·∙0C)  
Sætter  tallene  ind:  

8  kg  *  4,18kJ/(kg·∙0C)  *  (980C-‐140C)    
=632kJ  

Det  ses  at  enhederne  kg  og  0C  i  tæller  og  nævner  kan  forkortes  væk.  
Vandet  optager  632kJ.  
  

c. Energitabet  er  forskellen  mellem  den  energi,  varmelegemet  leverer  og  den  energi  vandet  
optager.  Forskellen  er  Etab  =  672kJ  -‐632kJ  =40  kJ.  
Dvs.  energitabet  er  40kJ  
  

d. Energitabet  udgør  Etab/Etilført  =  40kJ/672kJ  =  0,0595  =6,0%  
Energitabet  udgør  således  ca.  6%  
  

e. Nyttevirkningen  er  den  brøkdel  af  den  tilførte  energi,  der  bruges  til  det  ønskede  formål.  I  dette  
tilfælde  er  formålet  at  varme  vand.  Nyttevirkningen  er  
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Nyttevirkningen  er  94%  
Resten  af  energien  går  til  opvarmning  af  kogekanden  og  køkkenet.  

  
  
   [Kommentarer  til  besvarelsen.  I  denne  opgave  er  der  ikke  grundlag  for  at  tegne  grafer]  
  



  
Eksempel  2.  Bestemmelse  af  halveringstid.    
Fra  Opgaver  i  fysik  A-‐niveau.  Fysikforlaget  2007.  Opgaven  er  også  relevant  for  fysik  B.  
  

  
  

a) Ifølge  henfaldsloven  vil  aktiviteten  for  et  radioaktivt  præparat  aftage  eksponentielt  med  tiden:  

2/1/
0 )

2
1( TtAA     (Fundet  i  FysikABbogen2  side  137)  

T1/2  er  stoffets  halveringstid.  
Fra  matematik  ved  vi  at  en  aftagende  eksponentialfunktion  også  kan  skrives  på  andre  måder:  

tkt eAAaAA 00   
Konstanten  a  kaldes  fremskrivningsfaktoren.  Konstanten  k  kaldes  henfaldskonstanten.  Den  er  
knyttet  til  halveringstiden  med  formelen  

k
T 2ln

2/1   

Da  jeg  som  nævnt  forventer  at  aktiviteten  aftager  eksponentielt,  skal  jeg  lave  eksponentiel  
regression.  Det  kan  gøres  med  flere  forskellige  værktøjer.  Jeg  vælger  at  bruge  TI-‐Interactive.  

Exponential Regression
A(t) = 2.48375*.762113^x
a = 2.48375
b = .762113
r = -.999259
2r  = .998519  

 
 Resultatet af vores eksponentielle regression er forskriften: 
A t 2.48375 t.762113  
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Forskriften giver en fremragende beskrivelse af vores datasæt. Det ses ud fra grafen, hvor 
datapunkterne alle ligger meget tæt på den blå tendenskurve. Det ses også på 
korrelationskoefficienten r som ligger meget tæt på -1. 
Vi skal nu finde halveringstiden. Fra Matematisk Formelsamling for A-niveau formel (105) har 
vi at 

T_halv = 
ln 1

2
ln a

 

Fremskrivningsfaktoren er gemt i variablen b_ (Idet TI bytter om på a og b) 
 

T_halv = 
ln 1

2
ln b_

t_halv = 2.55153  

Halveringstiden er altså bestemt til 2,55 minutter. Det er i god overensstemmelse med aflæsning 
på grafen. 
 
b) For at finde hvornår aktiviteten er faldet til 1,00kBq skal vi løse ligningen 
A(t) = 1,00 kBq med hensyn til t 
Vi skal dog lægge mærke til, at tabellens aktiviteter er regnet i MBq, hvor 
1,00kBq=0,00100MBq 
TI's ligningsløser ("Solve") aktiveres: 
solve A t  = 0.001, t t = 28.7769  
Efter 28,8 minutter er aktiviteten faldet til 1,00 kBq. 
 
 
 

  


