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Forord

Evalueringen baserer sig på kommentarer fra censorerne tilsendt i løbet af retteperioden og efterfølgende
diskussion på censormødet.

Opgav ekommissionen bestod af Jens Kurt Kraaer, Peter Gross, Kim Lang, Rene Lynge Eriksen og Peter
Nørgaard.

Prøven bestod af fire opgav er med i alt 15 delspørgsmål og blev som helhed vurderet som passende i
sværhedsgrad og omfang.

Karakterfordeling

På censormødet blev der indberettet 1091 karakterer som fordelte sig således:

Karakter -3 0 02 4  7 10 12
Antal 5 133 242 240 253 145 73

Gennemsnitskarakteren for hele fordelingen er 5.1 og 13% fik karakteren -3 eller 0.

For karaktererne 02 og derover er den procentvise fordeling som følger:

Karakter 02 4 7 10 12
Pct 25 25 27 15 8

Gennemsnittet for de beståede karakterer er 5.8.I forhold til ECTS forventningen til karakterfordelingen,
som symmetrisk fordelt omkring karakteren 7, er de lavere karakterer overrepræsenteret. Fordelingen
dækker over store forskelle i resultaterne fra de enkelte prøvehold. Der er hold som klarer sig markant
bedre og andre hold som klarer sig markant dårligere end landsfordelingen.

Bemærkninger til de enkelte delspørgsmål

Opgave 1a: Svinghjul

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander.

Opgave 1b:

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander. Elementære fejl som undladelse af potens og
faktor 1

2 optræder.

Opgave 1c:

Dette spørgsmål besvares rigtigt af mange eksaminander. De to hyppigste fejl er 1) fejl opfattelse af
tilvæksten i rotationsenergi og 2) enhedsfejl i udregningen af denne.
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Opgave 2a: Bremsning af el-bil

Dette spørgsmål besvares rigtigt af næsten alle eksaminander. Nogle eksaminander udregner den elektriske
ladning istedet for energien.

Opgave 2b:

Dette spørgsmål besvares rigtigt af mange eksaminander, også eksaminander som har udregnet ladningen i
det foregående spørgsmål. Nogleeksaminander benytter den relative permitivitet for luft istedet for vaku-
umpermitiviteten og rammer derved 12 størrelsesordner forbi facit.

Opgave 2c:

Te gning af alle kræfter med angivelse af retning og angrebspunkt er en svær opgav efor de fleste eksami-
nander. Især angrebspunkter, men også retninger indtegnes galt. Det første skyldes muligvis at eksaminan-
derne har lært i matematik, at en vektor kan tegnes hvorsomhelst. Mangeeksaminander tegner kræfter som
ikke virker på bilen. Kræfter glemmes. Tegningen ledsages kun sjældent af en tekst som beskriver hvilke
kræfter som virker og hvilke symboler der er brugt for dem.

Opgave 2d:

Dette spørgsmål besvares kun rigtigt af få eksaminander, de finder typisk accelerationen og derefter
kræfterne. Enmindre del finder den energi som er brugt til bremsningen og dividerer denne med brem-
selængden. Rigtigmange eksaminander forsøger at regne gnidningskraftens arbejde ud v.h.a gnidningsko-
efficienten mellem hjul og asfalt.

Opgave 2e:

Dette spørgsmål er besvaret fornuftigt af mange eksaminander, som har forstået at arbejde er kraft gange
vej, omend kun få anv ender den rigtige værdi for kraften.Færre eksaminander regner spørgsmålet v.h.a
omsætning mellem kinetisk og potentiel energi. Forholdsbetragningen ved udregningen af kapacitorernes
samlede masse går godt for flere eksaminander, den er typisk forstået selvom den forudgående udregning af
energien er gået galt.

Opgave 3a: Huntorfværket

Dette spørgsmål besvares rigtigt af de fleste eksaminander. Den hyppigste fejl er enhedsfejl i tryk eller tem-
peratur, hvor °C bruges istedet for K.

Opgave 3b:

Temmelig mange eksaminander indser ikke, at tilstandsændringerne fra 2-3 og fra 4-5 er adiabatiske pro-
cesser. Nogle eksaminander har problemer med brugen af Poissons ligninger. Enkelte snydes af deres
lærebog, hvor Poissons ligning for sammenhængen mellem tryk og temperatur er opskrevet forkert. Nogle
eksaminander udregner temperaturændringen kalorimetrisk v.h.a oplysningerne i opgav ens tabel 3.3,
hvilket jo er rigtigt tænkt og giver det rigtige resultat.

Opgave 3c:

Dette spørgsmål er besvaret fornuftigt af mange eksaminander. En del eksaminander udregner de enkelte
delprocesser, selvom indsættelse af 0 for den tilførte varmemængde ved de to adiabater gør at tabellen kan
fuldendes v.h.a brug af første hovedsætning.

Opgave 3d:

Udregningen af Carnots virkningsgrad går godt for mange eksaminander. Den hyppigste fejl er forkerte
temmperaturer, eller brug af °C istedet for K. Kun få eksaminander bruger oplysningerne i tabel 3.3 til at
udregne Huntorfværkets virkningsgrad og langt færre kan forklare den positive afvigelse fra Carnots virkn-
ingsgrad.
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Opgave 4a: Solcellebatteri

Te gning af grafen volder problemer. Mangelfuld enhedshåndtering gør, at effekten bliver forkert, typisk
med en faktor 103 eller 106. Aflæsning af maksimumsværdien bliver tilsvarende forkert. Meget få eksami-
nander aflæser maksimumsværdien som en vurdering af et toppunkt mellem de given data. Endel eksami-
nander tegner spænding som funktion af strømstyrke. Nogleeksaminander tegner to grafer i samme koor-
dinatsystem, en over spænding som funktion af målepunkt og en over strømstyrke som funktion af målep-
unkt. Nogle eksaminander tegner grafer, hvor x-aksen ikke er ækvidistant.

Opgave 4b:

Meget få eksaminander interpolerer i data. Typisk anvendes det nærmeste af de opgivne punkter på grafen
Mange eksaminander anvender fejlagtigt den fundne maksimumsværdi for effekten og bruger Joules lov til
at finde modstanden.

Opgave 4c:

Mange eksaminander besvarer slet ikke dette spørgsmål. Mange eksaminander benytter ikke batteri lignin-
gen, men dividerer simpelthen polspændingen med strømstyrken. Eksaminandersom har forstået batteri
ligningen løser opgav en på en af to måder. De aflæser den elektromotoriske kraft somU(0 A), isolerer den
indre modstand i batteriligningen og benytter det til at tegne grafen over den indre modstand eller de udreg-
ner∆U /∆I . Begge dele er acceptabelt.

Generelle kommentarer til prøven

Opgav esættet var velfungerende, i den forstand at der ikke var spørgsmål som faldt helt igennem.Progres-
sionen i de enkelte opgav ers sværhedsgrad fik ros fra censorerne.Spørgsmålene 2d og 4c var, som forven-
tet, de sværeste i sættet. Der gemte sig ubehageligeoverraskelser i spørgsmålene 2c, 3b, 4a og 4b.

Manglende håndtering af enheder, og præfikser og forkert omregning mellem enheder var ansvarlig for
mange fejl.

Ifølge bedømmelseskriterierne lægges der vægt på at eksaminandens tankeg ang fremgår klart af
besvarelsen. Der er stadig mange besvarelser som er mangelfulde i den henseende. Samtidig er det et klart
mønster, at besvarelser hvor den fysiske situation er beskrevet og hvor der er argumenteret for de anvendte
formler, typisk også er besvarelser med korrekte udregninger. Der er altså en klar korrelation mellem at
kunne beskrive den fysiske situation med ord og det at kunne nå frem til det rigtige facit.

Sammenfatning

Eksaminandernes præstation ved prøven giv er især anledning til at fremhæve fire forhold:

1) Derer behov for at styrke elevernes håndtering af enheder.

2) Alt kernestof kan indgå i prøven, også det som ikke er særligt for fysik A. Særligt kraftanalyse, men
også lineær bevægelse kræver særlig opmærksomhed.

3) Derer behov for at styrke den elementære afbildning af målinger i koordinatsystemer og databehan-
dlingen af målingerne.

4) Der er behov for at styrke den sproglige dimension af besvarelserne. Herunderer der behov for at
supplere egne tegninger, grafer og kode fra diverse matematik programmer med forklarende tekst, så
disse ikke står alene som forklaring.Tankeg angen skal fremgå klart.
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