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KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTTERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG



EKSAMEN r FTNANSREGNSKAP MED ANALYSE (FlN1000K) 04.10.2018

Oppgave t og2 bygger på den obligatoriske caseoppgaven og baserer seg på tallene
gjengitt nedenfor i oppgave 1.

0ppgave 1 - fteller 25 o/o)

Resultatregnskap 2017 2016

Salgsinntekter

Gevinst ved salg av bil

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønn etc.

Avskrivninger

Nedskrivninger

Andre kostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Renteinntekter

Andre finansinntekter

Rentekostnader

Andre finanskostnader

Netto finansposter

Resultat før skatt

Skattekostnad

Arsoverskudd

Avsatt utbytte
Overført annen egenkapital

65 299 640

0

58771692

50 000

65 299 640 58 821 692

32 414 140

22 569 700

1 595 000

50 000

5 463 300

28 145

21 312

1 420

5 211

726

730

000

0

510

62 092 140 56 089 966

3 207 500 2731726

37 500

88 500

338 000

73 000

22 320

0

371 800

0

-285 000 -349 480

2922 500

774 075

2 148 425

1 000 000
1 148 425

2 382 246

595 562

1 786 685

800 000
986 685

2 148 425 1 786 685
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Balanse 31.12. 2017 2016 2015

EIENDELER

Varige driftsmidler
Lagerbygning
Biler, inventar etc.
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varebeholdning

Kundefordringer
Andre fordringer

Kortsiktige aksjer

Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

;BUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

Banklån
.Sum 

annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Skyldige offentlige avg ifterl

Avsatt utbytte
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

29731 800 22 353 217

15 690 000
1 619 500

10 000 000
1 817 000

10 800 000
1 350 000

17 309 500 11 817 000 12 150 000

1 320 000

3 056 500
50 000

562 500

7 433 300

1 150 000

2 635 000
110 000

0

6 641 217

1 850 000

2 564 000
75 000

0

3 723 765
12 422 300 10 536 217 8 212765

20 362765

2 600 000

3 645 425

2 600 000

2 497 000

2 600 000

1 510 316

6 245 425 5 097 000 4 110 316

221 200 176 200 110000
221 200 176 200 110 000

10 700 000 7 200 000 8 200 000

10 700 000 7 200 000 8 200 000

2 630 000
730 575

4 502 600

1 000 000
3 702 000

2 453 000
529 362

3 408 565

800 000
2 689 091

1 757 000
264 681

2960 587

600 000
2 360 182

12 565 175 I 880 017 7 942 450

29 731 800 22 353 217 20 362765



EKSAMEN I FTNANSREGNSKAP MED ANATYSE (FrN1000K) 04.10.2018

a) Beregn likviditetsgrad 1 og 2for 2Ot7 og2OL6. Hva forteller disse nØkkeltallene og hvilke nivå bør
de ligge på? Hva kan JAJO AS gjøre for å forbedre likviditeten?

b) Beregn egenkapitalprosenten og gjeldsgraden for 2OL7 og 2016 og forklar utviklingen. Hvordan

henger disse nøkkeltallene sammen?
c) Beregn bruttofortjenesten i prosent og resultatgrad (etter skatt) for 2OL7 og 2015. Hva er

forskjellen på disse nØkkeltallene. Forklar utviklingen og vurder nivået på begge.

Oppgave 2 - [teller 25 o/o)

f)nnlrrcn n OA rom in 60dcmr dler fra casen er a noitf u ndor

lagerbygning Biler lnventar Kortormækiner
Kostoris oer AL*1.2017 20mcffi 249sæ8 5æ 0æ 6500m

Totale av- og nedskrivninger per 01'01.201.7 l0som ' 11ææO 350 ffi 333ffi
Anskaf fe lser f ør d ese mber 2017 6æ0ffi 5æffi* U 0

For I øoi e sa ltj obal an se 1.6æ00æ r850ffi 150 ffi 317ffi
Avskriv*i ngsorosent {av kostori s} 4Ya zfr% XEV* 73Ta

Selskapet hor flere biler som benyttes i virksomheten, 37.03.2077 solgte de en ov disse for kr. 95 000. Den

solgte bilen hodde en opprinnelig kostpris på kr. 450 000 og en regnskapsmessig verdi på kr 135 000

01.01.2077. Samtidig med solget kjøpte selskapet et ny bil for kr 500 000. Denne er inkludert i den foreløpige
soldoen på kontoen.

a) Vis den regnskapsmessige behandlingen av den solgte og den kjøpte bilen i 2017. Vis beregninger.
b) Hva ville avskrivninger på ny bil (kjøpt 01.03.2017) blitt hvis 25%ble brukt som avskrivningssats

istedenfor 20 %? Hvordan ville dette påvirket resultat før skatt?
c) Hvor finner vi hovedregelen (S) for anleggsmidler?

Utvalgte opplvsninger om varelager fra casen er angitt under:

Selskapet ovholder voretelling 31.72.2077. Denne viser en logerbeholdning på kr. 1 400 000. Av dette anses

vorer for kr 1 300 000 å være kurante. De resterende vorene til kr. 1-00 000 er derimot, ov ulike årsoker,

ukuronte. Solgssjefen onslår en solgsverdi på kr 25 000 eksl. MVA på disse vorene. I tillegg påløper

salgskostnoder på 20 % av solgsverdien.

d) Vis den regnskapsmessige behandlingen av varelageret. Hva var verdien per 3!.L2,2O17?
e) Hvordan ville driftsresultatet blitt påvirket hvis alle varene var kurante (dvs. - ingen ukurans)?

f) Hvor finner vi hovedregelen (S)for omløpsmidler?

Oppgave3ftellerSo/o)

Forklar med egne ord hva som er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt.
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Oppgave 4 [teller 10 o/o)

a) Hvor finner vi definisjonene på små og store foretak?
b) Hvor finner vi kravet til balanseoppstillingen i regnskapsloven?
c) GjØr rede for opptjeningsprinsippet gjennom bruk av et eksempel. Hvor finner vi forklaringen i

regnskaploven?

Oppgave 5 - [teller 35 o/o)

Nedenfor følger resultatregnskap for 2oI7 og balanse per 31,.12.2017 og2016 for Fullfart AS. Alle beløp er i

hele tusen kroner. Selskapet ønsker å utarbeide kontantstrømoppstilling for 2Ot7.
Kun post 27 er allerede fylt inn. Du blir bedt om å gjøre ferdig resten av oppstillingen.

Du kan velee du vil bruke den direkte eller i irekte metoden når du løse r denne oppgaven. Du skal

)ruke vedlegg til oppgaven når du løser den. Vedlegg til hver metode finner du i 3 - tre - eksemplarer (i alt 6
- ark) bakerst i oppgavesettet. Vedleggene rives av før innlevering. Du skal fvlte ut og levere inn vedlegeet i
1-ett- ksemolar. Hvis du ønsker egen kopi, må du fylle ut et ekstra eksemplar

Til leggsopplysninger:

Posten "Annen driftsinntekt" er gevinst ved salg av to biler
Spesifikasjon av "skyld ige offe ntl ige avgift e r" :

1

2

4

5

Skyldiqe off entli ge avgifter

Skyl di I] merverdiavgif t

Skyl di g arbeidsqi veravgif t

Skyldiq skattetrekk

l-1.

538

3 1.12

+oo

449

3

1 736 1 7S7

Selskapet har kjøpt kortsiktige aksjer i2OI7. Det er ikke solgt aksjer. En plassering i Kongsberg
Automotive ASA er nedskrevet med 50 på grunn av fall i kursverdien. Utover dette er det ingen
verdiendring på aksjer anskaffet før 0L.0I.2077.
Selskapet har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2017.
Selskapet gjennomførte en emisjo n i 2OI7 på totalt l, 000, der aksjekapitalen økte med 500 og
overkursen med 500.
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Resultatregnskap

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lørr:. og sosiale kostnader

Avskrivninger

Annen driftskostnad

Tap på fordringer

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Mottatt aksjeutbyte

Renteinntekter

Verdifall kortsiktige aksjer

Rentekostnader

Netto finansposter

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad

Årsresultat

Styrets forslag til disponering av årsresultatet:
Avsatt utbytte

Overføres til annen egenkapital

STIM

2017

52 450

70

s2 520

27 126

l7 629

648

5 898

40

5t 34t

r 179

31

4l
50

80

-59

I 121

280

841

400

441

841
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Balanse per 31.12.

EIENDELER
Anleggsmidler
Goodwill

Bygninger og fast eiendom

Biler, inventar og kontormaskiner

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Kundefordringer

Kortsiktige aksjer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SAM EIENDELER

bcnNxaprrAl oc cJELD
Egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum egenkøpitøl

Gjeld
Utsatt skatt

S u m uvs etning fo r forpliktels er

Øvrig langsiktig gjeld

Sum langsiktig gield

T everandøryjeld

,Åetalbar skatt

Skyldige offentlige avgift er

Utbytte

Påløpt feriepenger

Sum kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Skyldige offentlige avgifter
Skyldig merverdiavgift

Skyldig arbeidsgiveravgift

Skvldie skattetrekk

r237s 10 089

2017 2016

17s 225

3 400 3 600

I 753 | 514

5 328 s 339

2200 I s80

I 854 | 746

400 280

2 593 1 r44

7 047 4 750

2 000 1 s00

500

| 496 I 055

3 996 2 s55

100 80

100 80

I 750 t 925

I 850 2 005

I 930 1 485

260 50s

I 736 I 787

400 400

2204 I 352

6 530 5 529

t2375 10 089

1.1.

742

536

458

31.12.

850

488

449

I 736 1 787
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Vedlegg 1: Nøkkeltall (Totalt 3 sider)

Arbeidskapital

Bruttofortje neste (Ava nse )

Dekningsgrad

Dekningspunktomsetning

Egenkapita lprosent

Egenka pitalrentabilitet før skatt

Egenka pitalrentabilitet etter skatt

Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 2

Gjeldsgrad

Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld

Langsiktig finansiering minus anleggsmidler

Differansen mellom salgsinntekter (ekskl. mva) og

va rekostnade n (va reforbru ket). Bruttofo rtje neste regnes

normalt i prosent av salgsinntekten, mens avansen regnes i

prosent av inntakskost (varekostnaden)

Totalt dekningsbidrag . 1 00

Driftsinntekter

Dekningsbidrag per enhet. 100

Pris per enhet (ekskl.mva)

Se nullpunktomsetning

Egenkapital.l00

Totalkapital

Ordinært resultat før skatt' 100

Gj ennomsnittlig egenkapital

Årsresultat'1oo

Gj ennomsnittlig egenkapital

Anleggsmidler

Langsiktig finansiering

Omløpsmidler

Kortsiktiggjeld

Gjeld

Egenkapital

Driftsinntekter

eller

eller

Kapitalens om løpshastighet
Gj ennomsnittli g totalkapital
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Likviditetsgrad L
Omløpsmidler

Kortsiktiggjeld

Likviditetsgrad 2
Mest likvide omløpsmidler

Kortsiktiggyeld

Her må mon være klar over at det i praksis finnes titt forskjeltige beregningsmåter.
1. Det er ganske normolt ot man holder kassekredittgjeld utenom den kortsiktige gjelden ved beregning ov

likviditetsgradene. Dette betyr ot mqn nærmest anser kossekreditt som longsiktig gjetd ved disse
beregningene.

2. En onnen måte er å tq med ubenyttet kossekreditt i telleren ved beregningen av tikviditetsgrodene, mens
kossekredittgjeld anses som langsiktiq gjeld

Fastekostnaderx 100
Nullpunktomsetning

Dekningsgrad

-grteller hvor stor omsetningen ekskl. mva må være for at samtlige kostnader skal bli dekket.

Kredittider og lagringstider

Kunder
Gj ennomsnittlige kundefordringer . 3 65

Salgsinntdcter på kreditt inkl. mva.

Leverandører
Gj ennomsnittlig leverandørgj eld . 3 65

Varekjøp på kreditt inkl. mva.

Varebeholdning
Gjennomsnittlig varebehoHning . 3 65

Vareko stnad (vareforbruk)

Modellen for varebeholdning gjelder for varebeholdningen i handelsvirksomhet og
jvarebeholdningen for håndverk- og industriforetak.

Rentedekningsgrad
Totalkapitalens avkastning i kroner

Rentekostnader

Dvs.
(Ordinært resultat før skatt + rentekostnader)

Rentekostnader

Resultatgrad
Totalkapitalens avkastning . 1 00

Driftsinntekter

Risikomargin = Sikkerhetsmargin

Regnes i prosent av virkelige driftsinntekter

Virkelig driftsinntekt m in us nullpunktomsetning
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Selvfinansiering

Dette kan defineres på flere måter. En fornuft måte kan være:
Ordinært resultat før skatt
Betalbare skatter

+ Av- og nedskrivninger

Se lvfi na nsie ringsevne

Totalkapitalens avkastning

Ordinært resultat før skatt + rentekostnader

Totalka pitalens renta bilitet

Avkastningen er definert foran

Totalkapitalens avkastning x 100

Gj ennomsnittlig totalkapital

Rru

Rer

r

G

EK

Sammenheng mellom Rrx, Rex og r

= Tota lka pitalens renta bilitet
= Egenkapitalens rentabilitet
= Gjennomsnittlig lånerente

= Gjeld

= Egenkapital

G
Rs< = Rrr (Rr" -')+_

EK



2: Den direkte metoden Kandidatnr:

300

Kontantstrøm mer fra operøsj onelle øktiviteter
1 2016
2 Innbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner o.l.
3 Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
4 Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattekekk mv.
5 Innbetalinger av utbytte
6 Innbetalinger av renter
7 Utbetalinger av renter
8 Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
9 Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål

10 ved av for handelsformål

1 I Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrø mmer frø inve sterin gsakrtvileter
27 lwbetalinger ved salg av varige driftsmidler
28 Utbetalinger ved h,1øp av varige driftsmidler
29 knbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
30 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper
3 I Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 ved av andre

3 3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ko ntøntstrøm mer frø Jin ønsierin gsøktiviteter
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gield
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gield
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gield
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
41 Utbetalinger av utbytte/privatuttak
42 llrft etalinger av aksjonærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44 Ut av konsernbi

45 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 1l+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 + 48)





V 2: Den direkte metoden Kandidatnr:

300

Kontøntstrøm mer frø operasj o nelle aktiviteter
1,2At6
2 lmbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner o.l.
3 Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
4 Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
5 Innbetalinger av utbytte
6 Innbetalinger av renter
7 Utbetalinger av renter
8 Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
9 Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsfområl

l0u ved av for handelsformål

11 Netto kontantstrøm fra aktiviteter

Ko ntøntstrømme r fru inve steringsøkrtvitete r
27 Inrbetalinger ved saig av varige driftsmidler
28 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
29 lnnbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
30 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper
31 Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 ved av andre

3 3 Netto kontantstr øm fr a investeringsaktiviteter

Ko ntøntstrøm mer fra linønsierin gsøktivitete r
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gieid
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gield
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gield
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
4 I Utbetalinger av utbytte/privatuttak
42 lrchetalinger av aksjonærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44 AV

4 5 Netto kontantstr øm Ir a fin ansierin gs aktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 1l+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 + 48)





v 2: Den direkte metoden Kandidatnr:

300

Kontøntstyøm mer frø operøsj onelte øktiviteter
r 2at6
2 Innbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner o.l.
3 Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
4 Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
5 Innbetalinger av utbytte
6 Innbetalinger av renter
7 Utbetalinger av renter
8 Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
9 Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål

10 for

11 Netto kontantstrøm fra operasj onelle aktiviteter

Ko ntantstrømm er fra investeringsaktivitete r
27 Innbetalinger ved salg av vange driftsrnidler
28 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
29 lrhetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
30 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper
31 Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 Utbetal ved av andre

33 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ko ntøntstrømm er fra linønsierin gsaktiviteter
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gield
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gield
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gield
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gield
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
41 Utbetalinger av utbytte/privatuttak
42 Imbetalinger av aksjonærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44U av

ved av handelsformål

48)

45 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 11+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 +





v 3: Den indirekte metoden Kandidatnr:

300

Kontantstrømmer frc operøsjonelle aktiviteter
12 Resultat før skattekostnad

13 Periodens betalte skatt

14 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
1 5 Ordinære avskrivninger
I 6 Nedskrivning anleggsmidler
17 Verdiendring aksjer

18 Taplgevinst ved salg av aksjer
i9 Endring ivarclager
20 Endring i kundefordringer

21 Endring i leverandøryjeld

22 Effekt av valutakursendringer
23 Endring i andre tidsavgrensningsposter
24 lwtbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
2s ved av for handelsformål

26 Netto kontantstrøm fra jonelle aktiviteter

Ko ntantstrømmer frø inve steringsøktiviteter
27 lwbetalinger ved salg av varige driftsmidler
28 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
29 lr:,ll,etalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
30 Utbetalinger ved kj,øp av aksjer og andeler i andre selskaper
31 Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 ved av andre in

33 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ko ntøntstrøm m er frø Jinønsieringsøktivitete r
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gield
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
4 1 Utbetalinger av utbyttdrivatuttak
42 Innbetalinger av aksjonærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44 av

45 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 26+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 + 48)





3: Den indirekte metoden Kandidatnr:

300

Ko ntøntstyømmer frd operøsjonelle aktiviteter
12 Resultat før skattekostnad

13 Periodens betalte skatt
14 Taplgevinst ved salg av anleggsmidler
l5 Ordinære avskrivninger
I 6 Nedskrivning anleggsmidler
l7 Verdiendring aksjer
18 Taplgevinst ved salg av aksjer
19 Endring i varelager
20 Endring i kundefordringer
21 Endring i leverandørgjeld
22 Effekt av valutakursendringer
23 Endring i andre tidsavgrensningsposter
24 lwbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
25 ved av for handelsformål

26 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Ko ntøntstrømm e r fra inve steringsøktiviteter
27 kvrbetalinger ved salg av varige driftsmidler
28 Utbetalinger ved 1<1øp av varige driftsmidler
29 lrbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper
30 Utbetalinger ved Y4øp av aksjer og andeler i andre selskaper
31 Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 ved av andre

3 3 Netto kontantstr øm fra investeringsaktiviteter

Ko ntantstrøm mer frø finønsierings aktiviteter
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gield
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
41 Utbetalinger av utbyttdrivatuttak
42 Irtbetalinger av aksj onærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44 av

45 Netto kontantstr øm fr a finansieringsaktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 26+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 + 48)





3: Den indirekte metoden Kandidatnr:

300

Ko ntantstr ø m m e r fr ø op e røsj o n e lle ø ktiv itete r
12 Resultat før skattekostnad

13 Periodens betalte skatt
14 Taplgevinst ved salg av anleggsmidler
15 Ordinære avskriwinger
I 6 Nedskrivning anleggsmidler
17 Verdiendring aksjer

18 Taplgevinst ved salg av aksjer

19 Endring i varelager

20 Endring i kundefordringer
21 Endring i leverandørgield

22 Effekt av valutakursendringer

23 Endring i andre tidsavgrensningsposter

24lnnbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
25U ved AV for handelsformål

26 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Ko ntantstrø mmer frø investeringsaktiviteter
27 lmbetalinger ved salg av varige driftsmidler
28 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
29 lrbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre selskaper

30 Utbetaiinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre selskaper

31 Innbetalinger ved salg av andre investeringer
32 ved av andre

33 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ko ntantstrø m me r fra jlnønsieringsøktiviteter
34 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gield
35 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gield
36 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
37 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
38 Netto endring i kassekreditt
39 Innbetalinger av egenkapital
40 Tilbakebetalinger av egenkapital
41 Utbetalinger av utbyttelprivatuttak
42 Innbetalinger av aksjonærbidrag
43 Innbetalinger av konsernbidrag
44 AV

45 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

46 Virkning av valutakursendringer på kontanter o.l.

47 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (sum 26+33+45+46)
48 av kontanter o.l. ved

49 Beholdning av kontanter o.l. ved periodens slutt (sum 47 + 48)
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Antall oppgaver: 6 Antall vedlegg:5 Ant, sider inkl. forside og
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Ti I latte hjelpem id ler (jfr. em n ebeskrivelse) :

Standard: penn, blyant, viskelær, linjal
Egenprodusert formelark i A-4 størrelse. Begge sider kan benyttes.
Avansert kalkulator som ikke kommuniserer med omverdenen i en eller annen form

Opplysninger om ved legg:

Dette er modelloversikten tatt fra læreboka og fire tabeller.

Merknader:
lngen

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter x Linjer Bla n ke

NB! Dersom noe er uklart/upresist i oppgaveteksten, giør din egen tolkning og løs ut fra
det. Skriv ned din tolkning.

Du skal i alle oppgaver om hypotesetesting sette signifikansnivået til50. .

Oppgave I vekt}4o/o

Anta at Z er slandard normalfordelt.
a) Bestem i) P(-1,645< Z < 1,645). ii) P(Z <2,326) iii) P(Z S 2,326)

b) Bestem et tall a slik at P(-o < t . o) : 0,90

Anta at X er lønnen til en tilfeldig offentlig ansatt person. Anta videre at X er normalfordelt
med forventning42} 000 kr og standardawik 80 000 kr

c) Bestem P(X>500 000)).
d) Hvor stor er sannsynligheten for at lønnen til en tilfeldig offentlig ansatt ligger mellom

260 000 kr og 500 000 kr?
e) Bestem P(X > 500 0001 X<580 000))
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0 Per og Kari jobber i det offentlige. Hvor stor er sannsynligheten for at de har en samlet
løwrpåmer enn 900 000k? (Anta at deres lønn er uavhengig av hverandre)

g) Naboen til Per er også ansatt i det offentlige. Hvor stor er sannsynligheten for at Pers

lønn er høyerc enn naboens?

Oppgave 2 vekt 160Å

Følgende tabell gir en oversikt over hvor mange ganger 650 personer tar fram sin
mobiltelefon i løpet av dagen:

Antall
ganger

Antall
personer

0-10 20

1.I-20 80

2r-30 150

3r-40 200

41-50 100

51"-60 60

over 60 40

a) Bestem medianen og en tilnærmet verdi på gjennomsnitt for hvor mange ganger

mobilen tas fram. Du kan sette klassemidtpunktet i øverste klasse til 75 ganger

b) Finn en tilnærmet verdi for standardawiket.

c) En to år gammel undersøkelse viste en prosentvis fordeling som vist i tabellen under:

Antallganger Prosentvis
antall ganger

0-10 4

11,-20 t2
2r-30 23

31"-40 31

41-50 15

51-60 9

over 60 6

Sett opp en hypotese og alternativ om at prosentandelene har endret seg på disse to årene.

Hvilken testobservator vil du bruke og hva er verdien på denne? Hvor stor er den kritiske
verdien. Hvilken konklusjon kommer du til? (Du kan benytte kalkulatoren, men du må
likevel vise framgangsmåten for hvordan du finner verdien på testobservatoren.)

Oppgave 3 vekt 107o

300 jenter og 300 gutter ble spurt om de i neste års sommerferie kunne tenke seg å gå fra hytte

til hytte i fiellet en ukes tid. Svar altemativene var nei, kanskje og ja. Svarene fordelte seg

med henholdsvis 150, 90 og 60 for jentene, mens for guttene var fordelingen 120,80 og 100.

Sett opp en hypotese med altemativ for å se om det er en sammenheng mellom kjønn og det å

benytte ferien til fielltur. Hvilken testobservator vil du bruke, og hva er verdien på denne?
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Hva blir kritisk verdi? Skriv konklusjonen på et språk som er forståelig for en ikke-statistiker
Nødvendig mellomregning skal vises.

Oppgave 4 vekt 160/o

I reklamen for en el-bil opplyses det at en fulladet bil kan kjøre 370km på vanlig
sommerforhold. Man har mistanke om at dette er noe langt. Man registrer hvor langt i km 16
biler av denne typen kjører på fulladet batteri. Resultatet er gjengitt i tabellen under.

bil nr 1 2 3 4 5 6 7 8
kjørte
km 384 245 290 240 263 348 331 3t2

bil nr 9 10 1.I 12 13 T4 15 16
kj6rte
km 329 266 389 3s6 346 397 257 334

a) Sett opp en ensidig hypotese med altemativ for å se om kjørelengden virkelig er 370
km. Hvilken testobservator vil du bruke, og hva er verdien på denne? Hva blir kritisk
verdi,? Skriv konklusjonen på et språk som er forståelig for en ikke-statistiker.
Nødvendig mellomregning skal vises.

b) Gjennomfør testen dersom vi kan sette standardavviket til 50km.

Oppgave 5 vekt 187o

La X være antallet av totalt 50 personer som er interessert i kunst. Anta aL X er binomisk
fordelt med p:0,25

a) Bestem forventning og standardawik til X.
b) Bestem i) P(X >15) ,i) P(10 < x < 15) iii) P(tZ < X < ls)
c) Bestem i) P(X <l5l X >12)
d) Man ønsker å se litt nøyere på om andelen virkelig er 25Yo. Man spør derfor 1200

tilfeldige personer om de er kunstinteressert. Av disse viser det seg at 270 er det. Kan
man påstå at andelen er 25Yo? Sett opp en tosidig hypotese med alternativ for å teste
dette. Hvilken konklusjon kommer du til? Du skal finne både kritisk verdi og p-verdi.

Oppgave 6 vekt 160/o

Anta at for en mindre bedrift vil antall nye kunder per år, X, være poissonfordelt med
parameter 10.

a)

b)
c)
d)
e)

Hvor stor er sannsynligheten for at akkurat 10 nye kunder vil komme i løpet av et hr?
Hvor stor er sannsynligheten for at akkurat 9 nye kunder vil komme iløpet av et hr?
Hvor stor er sannsynligheten for at bedriften år 5, 6 eller 7 nye kunder i løpet av et år?
Hva blir forventet antall nye kunder, og hva blir standardawiket.
Regn ut P(X >10 I X>8)
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Tabell 5 Kumulativ student-t fordeting
Verdie{ av td
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1,7171
1,7139
1 ,7109
1,7081

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
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36
37
38
39
40

41

42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

61
62
63
64
65

66
67
68
69
70

0,8505
0,8503
0,8501
0,8499
0,8497 ,

0,8518
0,8515
0,8512
0,8510
0,8507

0,8495
0,8494
0,8492
0,8490
0,8489

1 ,0516
1,0512
1,0508
1,0504
1,0501

1,0498
1,0494
1,0491
1,0488
1,0485

1,0483
1,0480
1,0478
1,0476
1,0473

1,0471
1,0469
1,0467
1,0465
1,0463

1,0461
1,0460
1,0458
1,0457
1,0455

1,0454
1,0452
1,0451
1,0449
1,0448

1,3055
1,3049
1,3042
1,3037
1,3031

1,3026
1,3020
1,3016
1,3011
1,3007

1,3002
1,2998
1,2994
1,2991
1,2987

1,2984 1

1,2981 1

1,2978 1

1,2975 1

1,2972 1

'1,6883

1,6871
1,6860
1,6849
1,6839

1,6829
1,6820
1,6811
1,6802
1,6794

1,6787
1,6779
1,6772
1,6766
1,6759

1,6725
1,6721
1 ,6716
1,6712
1,6707

1,6703
1,6698
1,6694
1,6690
1,6687

2,0281
2,0262
2,0244
2,0227
2,O211

2,0196
2,0181
2,O167
2,0154
2,0141

2,0129
2,0118
2,0106
2,0096
2,0086

2,0077
2,0067
2,0058
2,0049
2,0041

2,0033
2,0025
2,0017
2,0010
2,0003

2,434
2,431
2,428
2,426
2,423

2,421
2,418
2,416
2,414
2,412

2,410
2,408
2,406
2,405
2,403

2,402
2,400
2,399
2,397
2,396

2,395
2,393
2,392
2,391
2,390

2,389
2,388
2,387
2,386
2,385

2,7195
2,7155
2,7116
2,7079
2,7045

2,7012
2,6981
2,6952
2,6923
2,6896

2,6870
2,6846
2,6822
2,6800
2,6778

2,6758
2,6738
2,6719
2,6700
2,6683

2,6666
2,6650
2,6633
2,6618
2,6603

2,6590
2,6576
2,6563
2,6549
2,6537

0,8488
0,8486
0,8485
o,8484
0,8483

0,8481
0,8480
0,8479
0,8478
o,8477

0,8476
0,8475
0,8474
0,8473
0,8472

6753
4767

,6742
,6736
,6731

1,2969
1,2967
1,2964
1,2962
1,2959

1,2957
1,2954
1,2952
1,2950
1,2948

1,9997
1,9990
1,9984
1,9977
1,9972

71

72
73
74
75

0,8471
0,8471
0,8470
0,8469
0,8468

0,8468
0,8467
0,8466
0,8465
0,8465

1,0447
1,0446
1,0444
1,0443
1,0442

1,0441
1,0440
1,0439
1,0438
1,0437

1,2945
1,2944
1,2942
1,2940
1,2938

1,6683
1,6680
1,6676
1,6673
1,6669

1,9966
1,9961
1,9955
1,9950
1,9945

1,9940
1,9935
1,9931
1,9926
1,9922

2,384
2,383
2,382
2,381
2,381

2,380
2,379
2,378
2,378
2,377

2,376
2,376
2,375
2,374

2,6525
2,6513
2,6501
2,6491
2,6480

2,6470
2,6459
2,6450
2,6440
2,6431

2,6421
2,6413
2,6406
2,6396

1,2936
1,2934
1,2933
1,2931
1,2930

1,6666
1,6663
1,6660
1,6657
1,6655

76
77
78
79

o,8464
0,8464
0,8463
0,8463

1,2928
1,2927
1,2925
1,2924

1,9917
1 ,9913
1,9909
1,9905

1,0436
1,0435
1,0434
1,0433

1.,6652
1,6649
1,6646
1,6644

295
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Oppgave 1 (teller 40%)
Du skal avslutte regnskapet per 3L.12.2017 for Møbelbutikken AS. LØsningen skal skje tabellarisk på

grunnlag av saldobalansen 3L.12.2017 samt opplysningene L - 9 til oppgjøret. Bruk utdelt vedlegg til
oppgaven (Vedlegg 1- oppgave 1). Du skat fylle ut L - ett - eksemplar. Hvis du ønsker kopi av

løsningen din, må du fylle ut et ekstra eksemplar.

Du skal vise beregninger til punkt 1 og 3 under opplysningene nedenfor, Beregningene fører du inn

på svararket med gjennomslag.

Opplysninger til å rsoppgjø ret f or 2017 :

t. Selskapet hadde to biler per L.1)0t7:

Anskaffelseskost Bokført verdi 1.1

Varebil(Opel) 250 000 17s 000

Stasjonsvogn (Ford) 300 000 7s 000

Selskapet opplevde Økt utkjøring til kunder i 2Ot7 og ønsket derfor å g1øre endringer i

bilparken. Stasjonsvognen (Ford) ble derfor solgt i starten av august for kr 65 000, jf. konto

1239 i saldobalansen. Samtidig kjøpte selskapet en ny varebil (VW) for kr 280 000. Bilene

avskrives lineært med 15 % årlig av anskaffelseskost.

2. lnventaret hadde en opprinnelig kostpris på kr 220 000 og avskrives lineært over 5 år.

3. Vareopptellingen per 31,.L2.2017 viser en beholdning av kurante varer på kr 950 000 vurdert

til anskaffelseskost. Beholdningen av ukurante varer var anskaffet for kr 75 000. Anslått

salgsverdi for disse varene er kr 45 000 ekskl. mva. Bedriften regner med 20 % salgskostnader

regnet av salgsverdien ekskl. mva.

4. Blant kundefordringene per 3L.1.2 har bedriften en fordring på Designhuset AS på kr 40 000

inkl. mva. Fordringen gjelder et varesalg i oktober 2017. Møbelbutikken AS regner det som

lite sannsynlig at den aktuelle kunden vil være i stand til å betale.

5. Møbelbutikken AS driver virksomheten i leide lokaler og betaler forskuddsvis 4 ganger i året.

0L.12.20L7 ble det betalt husleie for perioden 01..12.t7 til 28.2.2018 med i alt kr 55 000.

Husleie på konto 5300 inneholder derfor kostnader for perioden 01.01.2017 . - 28.02.20!8.

6. MØbelbutikken AS betaler renter og avdrag på banklånet hver tredje måned. Siste forfall var

3t.1A.2017, Rentene utgjør 5 % p.a. og betales etterskuddsvis.

7. Betalbar skatt for 2017 er beregnet til kr 162 500.

8. Utsatt skatt per 31.12.2017 utgtØr kr 30 000.

9, Styret foreslår at det blir avsatt kr L50 000 i utbytte. Resten av overskuddet overføres til
konto 2050 Annen egenkapital.

Oppgave 2 (teller 10 %)

Denne oppgaven bygger på besvarelsen av oppgave 1.

a) Hvilken virkning vil det ha på resultatet før skatt dersom alle varene var kurante? AS (jf.

opplysning 3) NB: {Du skal ikke rette oppgaven i a).

b) Hvilken virkning vil det ha på resultatet før skatt dersom ingen kundefordringer var usikre?

AS (jf. opplysning 4) NB: (Du skal ikke rette oppgaven i a).

c) Hvilken lovregel skal benyttes ved vurdering av varelager og kundefordringer?



Oppgave 3 (30 %)
Du skal føre noen av bilagene for Møbelbutikken AS for januar 2018. Benytt derfor kontoer fra
selskapet i oppgave L der det mangler. Bruk utdelt vedlegg til oppgaven (Vedlegg 2 - Oppgave 3). Du

skal fylle ut 1 - ett - eksemplar. Hvis du Ønsker kopi av løsningen din, må du fylle ut et ekstra
eksemplar. Der kontonavn er utelatt, må du selv bestemme hvilke kontoer som skal brukes på

grunnlag av den kontoplanen som selskapet bruker (se oppgave L). Der det er opogitt kontonummer
oe kontonavn, er det ikke sikkert at du har bruk for alle de aneitte kontoene.

4,I Kjøp av kontorrekvisita med bankkort

+

Kontorrek. iht. spesifikasjon

25 Yo merverdiavgift

Sum

3 200

800

4 000

7.1. Utgående faktura til Kulturhuset AS i forbindelse med salg av varer

Varer 75 000

+ 25 % merverdiavgift 18 750

Sum 93 750

Per 10 dager- 2 % kontantrabatt. Kunden betaler 15.1.

Du skal føre både faktura og betaling.

10.1. lnngående faktura fra Stolfabrikken AS i forbindelse med kjøp av varer på kreditt

+

Varer

25 %o merverdiavgift

5um

42000

10 s00

52 500

Per 1.0 dager - 4 % kontantrabatt. Møbelbutikken AS betaler for varekjøpet 19.1.

Du skal føre både faktura og betaling.

15.01. Lønn forjanuar:

Brutto lønn

Skattetrekk

= [\etto utbetalt

224 000

77 AOO

143 000

L4,t % arbeidsgiveravgift og 12 % feriepenger.

En ansatt har sluttet i januar og får utbetalt feriepenger på kr 35 000.

Det trekkes kr 1 500 i skatt på utbetalingen av feriepenger.
Trukket skatt på ordinær lønn og feriepenger overføres til egen konto.



Oppgave 4 t20%)
Global lnvest AS er et stort foretak Uf. rskl. $1-6), og har i 2017 plassert ledige midler i kortsiktige

aksjer. Aksjene står bokført, på slutten av året, til kostpris, totalt kr 243 500. Posten består av aksjer i

følgende børsnoterte selskaper:

Selskap Antallaksjer Kjøpskurs Kostpris
Kurs per

3t.12.2017

Telenor ASA 1 000 kr 125 kr 125 000 kr L75

DNB ASA 500 kr 162 kr 81 000 kr L52

Orkla ASA 500 kr 75 kr 37 500 kr 87

Forutsett at betingelsene i rskl. 5 5-8 er oppfylt, og at aksjene dermed skal vurderes til virkelig verdi

a) Vis hvordan du vilvurdere aksjene i balansen per 33.,12.2017. (Svaret skaltallfestes.)

b) Hvordan vil vurderingen påvirke resultat før skatt lor 2017? (Svaret skal tallfestes.)

Forutsett videre at Global lnvest AS er et lite foretak (jf. rskl. 1-6), og velger å vurdere aksjene etter

hovedregelen for vurdering av omløpsmidler (laveste verdis prinsipp jf. rskl. 5 5-2).

c) Vis hvordan du nå vil vurdere aksjene i balansen per 31.12.2017. (Svaret skal tallfestes.)

d ) Hvorda n vil den nye vu rderingen påvirke resultat før skatt for 2017 , hvis utga ngspun ktet va r

vurdering til kostpris? (Svaret skal tallfestes.)

e) Hvor mye bedre eller dårligere blir resultatet med den nye forutsetningen, sammenlignet

med resultatet etter forutsetningen som lå til grunn for spørsmål b) og c)? Svaret skal

tallfestes og begrunnes.



Eksamen 22.11.2018 Vedlegg til oppgave 1 Kandidatnummer:.

Vedleggl-Oppgavel

util-1-

Kandidatnummer

Saldobalanse Posteringer Resultat BalanseNr
Debet Kredit Debet Ikedit Debet Kredit Debet Kredit

6s 000

480 000

186 244
20 500

540 000

552 000

121 200

58 300

68 280

47 04A

333 600

tl 622 040

t3 260

I 200

Avsetning tap på fordringer
orskuddsbetalt husleie

Avg. pliktig=vqresalg

Ge-viq91r1q{ qqle qy bll

Andre driftskostnader

renter

eutbytte

skatt

t239

1500

1230 Biler

t2s0 Inventar
460I

2050 Annen egenkapital

2120 Utsatt skatt

2240 Banklån

2950

2940

8070

r utsatt

2400

2500 Betalbar skatt

3000

3800

7000 Bilkostnader
7790

7800 ved salg av bilap

7830 på fordringer

4300

8050 Renteinntekter

8150 Rentekostnader

8300 Betalbar skatt

I 580

utqytte8002 vsattA

veravgift

1700

arbeidsg.avgift

278 arbeidsg.avgift

Bankinnskudd trekk

Husleie

Avskrivninger

F

2770

2600 skattetrekk

2740 mva

1'')
2Ltu0

8320

8800
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Allfive questions have equal weight on finalgrade { each question having 20%l

QUESTION 1

Choose the most appropriate answer

(a) Luminous flux is generally measured with
n I[uminance meter

I Luminance meter

(b) Light generation on LEb is based on

n thermalradiation
n cas discharge

n Electrons and holes recombination

fl Uv radiation and phosphor conversion

(c) Effect of ambient temperature on LEDs.

n to* temperature increases light output

n High temperature increases light output
n to* temperature increases start-up time

n Higtr temperature increases lamp life

(d) Metal halide lamps have

n heat sink

n good colour rendering

[ fli.k"t free light

I uotrt

(g) Light emitting diodes

n Oo notproduceheat

E h.u" electrodes

n Integrating sphere

n trr* meter

n Uua color rendering

! yellow light

n instant start of lamp

n non" ofthe above

n Oo notradiateheat

! contain mercury

(e) Advantage of compact fluorescent lamp over incandescent lamp is,

n lo* energy consumption E no mercury in lamp

n instant start n good light output in cold temperatures

(f) Advantage of electronic ballasts for fluorescent lamps is,

(h) One of the following is not electrical component of a luminatre

I ballast E dtiu.t
n heat sink n switch

2



qUESTION 2

(a)What is the main difference between tungusten halogen lamp and
incandescent lamp that makes tungusten halogen lamp to have higher
efficiency and longer lifetime ?

(b)What is the basic working principle of fluorescent lamps ?

(c) What is the difference between fluorescent lamps and compact fluorescent
lamps ?

QUESTION 3

(a) LEDs do not directly produce white light, what are the ways to produce white
light from LEDs ?

(b) Describe how is the lifetime of an LED specified ?

(c) How is heat removed from LED ? What is the impact of higher junction
temperature on LED ?

QUESTION 4

Describe in detail the types of luminaires according to the CIE classification of
indoor luminaires. The classification is based on the proportion of upward and
downward directed light output. Please also draw rough sketch of the intensity
distribution for each type.

3



QUESTION 5

(a)What are the main optical components of a luminaire and why are they needed ?

(b)A fluorescent luminaire has two fluorescent lamps inside it. Each fluorescent lamp
provides lumious flux output of 2500 lm. Total luminous flux output of the
luminaire is 3850 lm. Calculate light output ratio (LOR) of the luminaire.

(c) Intensity distribution diagram of a luminaire is given below. Using the informatio
in the diagram, calculate the luminous intensity (in cd) at the following two
positions ?

C=290, Gamma = 15

C= 180, Gamma = 75

740mm x 41omm

110

C Halfplanes

1 10.0 

- 

290.0

180.0 

- 

0.0

Flux 8728.00 lm

Maximum 562.76 cd/klm

Position C=160.00 G=60.00

Efficiency: 100.00%

Date: 31-03-2014

Asymmetrical

120' Gamma Angles

45'

30'

180
105'

90"

75"

180'

0'

120"

105"

90'

75"

60"60"

45'

15' '15" 30"
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Problem t(30%l

ln your answer, write only the number of the question and the letter of the answer you consider to
be correct (not on this paper, but in Wiseflow ( PRO3000K), or on the examination papers

(BSTR3010K) to be handed in)

Question l-: All of the following are elements in the definition of a project, except

a)

b)

c)

d)

Question 2: Earned Value is

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Adjourning stage of group development
Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.

Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

A project is time-limited
A project is unique
A project is non-complex and normally organized within the normal
organization
A project has a purpose

Question 3: lf monitoring and controldon't lead to change (when needed), what happens

The total budget for the project
A cost estimate of the budgeted resources in the project
The real value of the work that is actually done, according to budget
The cumulative total costs for all work packages

Less work for the project manager
U nsatisfied stakeholders
Demotivated team
Changes the objectives

Question 4: Which statement about stakeholders fits best?

Stakeholders has no power in regards to the project
Stakeholders can potentially impact the projects development
Stakeholders are externalto a company
By definition, stakeholders are customers

Question 5: Team members get to know each other in the

Question 5: Conflict begins as team members begin to resist authority and demonstrate hidden
agendas and prejudices in the:

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 7: The role of the team leader is to create structure and set the tone for cooperation
and positive team attitudes in the:

Storming stage of group development.
Performing stage of group development
Forming stage of group development.
Norming stage of group development.

Question 8: The punctuated equilibrium model of team development says that

a)

b)

c)

d)

Question 9: Which of these tasks is NOT presented as the responsibility of a project manager?

A certain "lrigger" event initiate growth after long periods of no change
Change occurs as the team leader insists upon it
There can be no equilibrium until suffering has occured
lf team members are punctual, the project can achieve equilibrium

to control the "soft" people issues

to manage the hard technical details
to holistically manage the entire project
to apply a laissez faire approach and let the work progress by itself

stakeholders must be communicated with throughout the project
a project is long enough to contain days whit no actual progress

the more complex a project is, the less likely it is that the client understands
how it is executed
a project manager that holds long progress meetings with his team will
general ly complete projects mo re s uccessf u I ly.

Directive (Telling)

Counselling (Selling)

Supporting (Participating)

Delegating

Question 12: The acronym "SMART" stands for:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

Question l-0: The project management statement that says, "lf they know nothing of what you are
doing, they assume you are doing nothing," means that:

c)

Question L1: You are in charge of a new project team. The majority of the team members have
little experience, and most of the people have never worked with you before. The
leadership style you would most likely select is:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Specific, measurable, aligned, realistic, time-bound
Stretching, motivational, acceptable, rewarding, tangible
Significant, meaningfu l, agreed-u pon, releva nt, tracka ble
Really clever person

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



Question L3: Hersey & Blanchard is known for:

Stakeholder ma nagement
Transactional leadership
Situational leadership
Emotiona I lntellligence

Question L4: The work breakdown structure "control points" for the management of a project are:

a)

b)

c)

d)

Question 15: lf an activity on the critical path takes longer than anticipated, then

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Milestones
Work packages

Activities
Constraints

Activities not on the critical path have additional slack

Activities not on the critical path have less slack

Additional critical path activities will appear
None of the above

Developing contingency pla ns

Asking the customer for help
Asking the sponsor for help
Developing work-arou nd situations

Question 15: The two major components of a risk are:

a) Time and cost
b) Uncertainty and damage

c) Quality and time
d) Probability and impact

Question L7: Risk management is normally performed by:

Question 18: lf a functional manager will NOT release the resources you need as project manager,
your best course of action is to:

a) Complete the project as best you can and inform management and the client

that you predicted this outcome.
Use social media to voice your concerns.
Notify top management of the consequences.

Update your resume.

b)

c)

d)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER.



Question 19: A project manager is meeting with his team for the first time and wants to create the
right environment to develop positive relationships. Which of the following principles
could be introduced in order to create an effective partnership with the team:

Question 20: The role of the project sponsor during project execution is to

The right to say no
Joint accountability & exchange of purpose

Absolute honesty
All of the above

Validate the projects objectives
Validate the execution of the plan

Make all project decisions
Resolve problems/conflicts that cannot be resolved other places in the
organization

Question 21: Name the triple constraints of a project:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question 22: What is the lowest level of decomposition in the Work Breakdown Structure:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Cost, Time and Quality
Cost, Budget and Quality
Time, Quality and Objectives
People, Time and Quality

Work Package

Deliverable
Subdeliverable
Project

Activity precedence

Duration estimates for the activities and overall schedule
The dates the activities are expected to begin

The network diagram will show none of the above

Critical Path

Latest Start (LS) and Latest Finish (LF)

Earliest Start (ES) and Earliest Finish (EF)

Slack and Critical Paths

Question 23: Your team uses a network diagram. This tool wil show the team

Question 24: These can be found by doing a forward pass through a network

a)

b)

c)

d)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



Question 25: Group decisions are superior to individual decisions when

The group contains heterogenous members with complementary skills

The communication is limited to only the members with appropriate expertise
The problem is simple enough to easily analyze
The decision has to be made quickly

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Question 26: When group members put concern for the group's social relations ahead of their
desire to make a good decision, then the group is likely to suffer from:

Question 27: According to Situational Leadership Theory, the leaders behavior should depend on:

Group polarization
Groupthink
Risky shift phenomenon
Ringieffect

How much control the leader has over the situation
The amount of situational stability
The maturity level of the group members
The demands of the task

Ask questions appropriately
Listen actively
Focus on past behaviours when giving feedback
Process feelings in the group

Advocate their position so the group understands it
Maintain an open communications climate
M anage disruptive behaviors
Manage differences among group members

Question 28: Effective problem-solving groups tend to

View problems from a variety of perspectives

Focus primarily on the social aspects of problem solving
Emphasize the majority position early in the discussion

Use criteria to evaluate only one solution at a time

Question 29: Which of the following is not a communication skill for team meetings

Question 30: Which of the following is NOT an important activity for a meeting facilitator:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



)

Problem 2 (4O%l Answer in brief and to the point

a) Describe the emotional intelligence perspective on Leadership. Mention some of the
elements it consist of ?

b) Give an example of a projects life cycle. Where is the risk impact at its lowest- and
highest ?

c) What is task-facilitating roles, relationship-building roles and blocking roles
How can you handle blocking roles ?

d) How can knowledge about change-management help you as a project manager ? Feel

free to refer to the "change-curve" from Scott & Jaffe. Where (on the curve) is the
project manager relative to the project team ?

e) What is the key characteristics of the Earned Value method for project follow up ?

CANDIDATES MUST THEMSELVES CHECK THAT ALL ASSIGNMENTS AND ATTACHMENTS ARE IN ORDER



Problem 3 (3O%l
You are the new project manager in Parashooting lmpossible (Pl), a company specializing in Parashooting in

really strange places around the world. Regarding a new project in Buthan, you are given the following
information (activities are not necessarily listed in logical sequence):

Project start: Day (period) 1

Acti-

B,C
E,F

E

D

D

For "standard normal distribution table" and formulas, see last page

a) Develop project schedules in the following formats:
- Network diagram, activities as arrows
- Network diagram, activities as nodes (boxes)

- Gantt-diagram

Calculate "expected activity time" t=U6(a+4m+b) for each activity and standard deviation for each

activity o=1/6(b-a), ref the times given in the above table. Do the scheduling by "forward" and

"backward" pass, and calculate ES/EF (Earliest startÆinish), LS/LF (Latest startfinish), activity slack

and critical path. Write the calculated dates on the activities in the network diagrams, and mark the
critical path in both diagrams. Make sure to show which activities are critical. What is the project

completion date?

b) Explain "dummy-activity", what is it and why it is used in arrow-networks ?

Define (in words)a projects "giljg[p!h" and an <activitv slack>.

c) New information states that the activities B and C may take respectively 3 and 6 days longer than

originally planned.

lllustrate in a new network diagram (of your choice) and explain the consequences this will have for
the critical path and the project completion date, if this should happen

d) The changes in activity times (ref. question b) does not happen. Based upon certain theoretical
assumptions that activities on the critical path are independent of each other, and that activity time
is a random variable with normal distribution, do a sensitivity analysis of the project by calculating

the probability to complete the project in 14 davs.

e) You have an extremely important customer from Darjeeling (lndia), and you want to make sure that
you have at least a95% probability for keeping your promised delivery date. What should the
promised delivery time be in this situation?

vity:
lmmediate
predecessors

Time/duration in days (periods):

Optimistic Most probable Pessimistic

a) (m) (b)

A
B

c
D

E

F

1,

7

1

4
2

1

2

3

2

5

4

2

3

tl
3

5

12

9
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Attachement L:

NORMAL DISTRIBUTION - TABLE AND FORMULAS ACCORDING TO LECTURES AND
CURRICULA:

t:ll6(a+4m+b) o: 116 (b - a) Z: (x-yt)lo

Område lor
sannsynllghol
= F(z) - o,s

oppslag- i tabellen gir området under kurven mellom middelverdie n ogzstandardawikover midderverdien. For eksemp el for z = r,2s brir området isånnsynrigheten) 0,3944.

z

0 0,01

0,0

0,

4,2

0,3

0.4

05
0,6

0,7

0,8

0,s

,a

1,2

,3

,{
t,5

,8

,7

1,8

,9

2,A

2,

2,2

2,3

2,4

2,5

?,6

72,

2,8

2,9

3,0

0,m98

0,0793

0,t r 79

0,r554

0,t9t5

0.2258

0.2580

0.2881

0,3169

0,3413

0,3643

0.3849

0,4032

a,4t92

0,4332

0,4452

0,4554

0,1641

0,47r3

0,4773

4,46?1

0,486r

03893

0,4918

0,4938

0,4953

0,4965

0,4974

0,4981

0,{9E7

0.0438

0,0832

aJaT
0,r59t

0,1950

0,2291

0,2612

0,29t0

0.3186

0,3438

0,3665

0,3869

0,{049

4,4æ7

0,43{5

0,4463

0,4564

0,4649

0,{719

4,4778

0,4826

0,4865

0,4896

0,{920

0,4S40

0.4s55

0,496d

0,4975

0,4982

0.4987

0,0478

0,087r

0,1?55

0,1628

0,r985

4,æ,24

4,2u2
0,2939

4,321t

0,3461

0,3686

0,3888

0,4066

4,42t2

0,4357

0,4474

0,4573

0,4656

4,4726

0,47&t

0,{830

0,4888

0,{898

0,4922

0,4941

0,4956

0,4967

0,4976

0,4983

0,d987

0,05t7

0,0910

0,rt93

0,1664

0,æ19

a,æ57

a,&73

0,2967

0,3t38

0,3485

0,3708

0,3907

0,408'

0,4230

0.4i]70

0,4485

0.4582

a,4w
0,4n2
0,4788

0.483{

0,4871

0,4901

0,4925

0,{943

0,4957

0,4968

4,4977

0,4983

0.4988

0.0557

0,0948

0,rf,tl
0.r700

0,2054

0,2389

a,27U

0.æ96

0.3æ4

0,3508

0,3729

0,3025

0,4099

0,4251

0,4382

0,4495

0,4591

0,4671

0,4738

0,4791

0,4838

0,4875

0,4904

4,4927

0,4945

0,{959

0,4969

4,49n

0,498{

0,{988

0,0596

0,0987

0,1358

0,1736

0,2088

a,?422

a,nu
0,30æ

0,3289

0,3531

0,3749

0.394{

0,41r 5

0.4265

0,4394

0.4505

0,4599

0,1678

4,47U

0.4798

4,1u2
0,4878

0.4906

0,49æ

0,4946

0,4960

0,{970

0.4978

0,4984

0,4989

0.0636

0.r026

0,1406

4,t777

a,u8
4,2434

4.2784

0,305t

0,33t5

0,3554

0.3770

0,3962

0,4131

0,42n
0.{408

0,4515

0,1608

0,4686

0,4750

0,4803

0,4846

0,488t

0,4909

0,4931

0"4948

0,1961

0.4971

0,4979

0,498$

0,4989

0"06t5

0,r064

0,r4{t
0.1808

0,2r57

0,e480

0,2794

0,3079

0,33{0

0357i

0,3790

0,3s80

0,4147

4,4w2

0,44t8

0,4525

0,4616

0,469i1

0,4756

0,4808

0,4850

0,4884

0,49t t

0,4932

0,{949

0,4962

4,4972

0,4980

0,4985

0,4989

4.0714

0,r 103

0,1480

o,1w
0,2r90

0,?518

0.2823

0,3t0€

0,3365

0,35SS

0,t810

0,3997

0,4r62

0,4306

0,4430

0.4535

0,4625

0,4700

0,4762
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Deleksamen i realfag 20LB - fysikkdelen

c) Vi sender ensfarget (monokromatisk) lys gjennom et gitter som er merket med 250

spalter/mm. Lyset treffer en skjerm 3m unna gitteret og vi ser ordenslinjene på

skjermen. Vi måler avstanden mellom de to førsteordenslinjene til 1m

1,. Tegn en figur av dette forsøket

2. Regn ut bølgelengden til lyset. Er dette lyset rødt eller blått?

3. Hva er fotonenergien til dette lyset?

4. Hvor mange ordenslinjer ser du på skjermen?

d) Hvor mange ulike fotoner kan vi få dersom et H atom er eksitert til Es ?

Oppgave 3

a) En kloss med masse 3,0kg står i ro på et horisontalt underlag. Tegn og beregn

kreftene på klossen.

b) Vi drar så klossen med en horisontal kraft på F = 12,0N mot høyre. Samtidig virker det
en friksjonskraft mot venstre på R = 3,0N. Regn ut klossens akselerasjon og

sluttfarten etter 10,0 sekunder.

Oppgave 4

I denne oppgaven har vi tre stoff med ulike brytningsindekser:

GIaSS: r'11 = 1-,5 Vann: fiz= 1,3 Luft: n3 = f,g
(Alle vinkler i oppgaven kan regnes uten siffer etter komma)

a) Hvilke to forutsetninger må være oppfylt for å oppnå totalrefleksjon?
b) Regn ut grensevinklene mellom glass/luft og glass/vann.

I et likesidet glassprisme er de to like vinklene 45som vist på figuren under. En lysstråle

kommer horisontalt inn mot prisme fra venstre som vist.

c) Glassprismet er omgitt av luft. Bestem alle vinkler og tegn strålegangen til strålen er

ute av prismet.

d) Glassprismet er nå i stedet omgitt av vann. Bestem alle vinkler og tegn strålegangen

til strålen er ute av prismet.
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Oppgave 1.

En linse på +2.00 DS omgitt av luft
a) Hvor langt til høyre for linsen er brennpunktet?

b) Hvis det hadde vært parallelt lys inn i linsen hadde det vært konvergent eller

divergent lys ut av linsen?

c) Kan du definere/tegne optisk akse?

Oppgave 2

a) Hvilken bølgelengder har det synlige lyset?

b) Hvilken bølgelengde har mest energi i seg av det blå i forhold til det gule lyset?

c) Hvilken bølgelengde har det gule lyset?

Oppgave 3.

Farten på lys i luft er 300 000 km/s og brytningsindeksene et glassmateriale er n= 1,7

a) Hva er farten på lyset i dette glasset? Regn utl

b) Når oppstår totalrefleksjon.

c) Hvordan ville du definere en prisme dioptri?

Oppgave 4.

Forklar følgende tre begreper;

a) Divergentbelysning?

b) Konvergentbelysning?

c) Parallelt lys.

Oppgave 5
Når lys treffer en overflate vil litt av lyset bli reflektert fra overflaten.
a) Hvor mye lys vil bli reflektert fra en vannoverflate hvis vannet har en brytningsindeks på

n=1r5

b) Hvor mye lys hadde blitt reflektert om det var et brilleglass med samme brytningsindeks?

c) Foruten det lyset som blir reflektert i en linse er det noe som også blir tapt. Hva heter det?

Oppgave 6.

a) Hva er divergensen til en lysbølge hvis avstanden fra krumningssenteret er 25 cm?

b) Divergensen i en strålebunt er -4,00 DS. Hva er vergensen 30 cm lenger mot høyre?

2
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Oppgave 7.

a) Vis (ved å tegne) forskjellen mellom et reelt bilde og et virtuelt bilde.

b) Hva betyr det når forstørrelsen M = 0,25?

c) Hvilken type vergens har alle objekter?

Oppgave 8.

Du går langs et vann og ser ned på en stein som du måler til å være er 40 cm under vannflaten
Selv synes du steinen er 25 cm under vann

a) Hva er brytningsindeksen på dette vannet?

b) Lag en tegning som viser strålegangen fra steinen opp av vannet.

Oppgave 9.

Et objekt er plassert 50 cm til venstre for en tynn linse med styrken F = +4,00 DS.

a) Hva blir forstørrelsen
b) Hvor ligger bildet?
c) Tegn en enkel skisse som viser strålegangen.

Oppgave 10.
Et objekt er plassert 50cm til venstre for en tynn linse med styrken F = -3,00 DS

a) Hva blir forstørrelsen
b) Hvor ligger bildet?
c) Tegn en enkel skisse som viser strålegangen,

Oppgave 11.

To tynne linser er plassert 2 cm fra hverandre. Den første linsen Fr = +4,O0 DS og den andre linsen
Fz = +3,00 DS. Et objekt er plassert 50 cm til venstre for Fr.

a) Finn plasseringen av bildet
b) Tolk forstørrelsen til bildet.
c) Hvilken kjennetegn betegner et Galileisk kikkertsystem?

Oppgave 12.

Et objekt er plassert Lm til venstre for et konvekst speil med radius + 90 cm.
a) Regn ut hvor bildet er.
b) Tolk forstørrelsen.
c) Tegn en enkel tegning som viser hvordan bildet ble dannet.

Oppgave 13

Et objekt er plassert 50 cm fra to tynne linser som er i vann med brytningsindeks n=1,5
Linsene er 5cm fra hverandre. Linse FL= -2,OO D og lins F2= +1,00 D

a) Regn ut hvor bildet er.
b) Tolk forstørrelsen.
c) Tegn en enkel tegning som viser hvor bildet er.
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Oppgave 14

Et brilleglass har styrken +2,00 DS -L;00 DC akse i 90 grader

a) I hvilken retning har L. brenn linje?

b) I hvilken retning har 2. brenn linje?

c) Hvor ligger minste slørings sirkle?

Oppgave 15

Kan du kort forklare hvordan antirefleks på brilleglass virker? Du kan gjerne bruke en tegning
som viser det samme.

Oppgave 16

Etter at du har lagd ferdig en brille oppdager du at den totale pupilledistansen {PD) er 64 mm. Den

skulle ha vært 62 mm. Styrken på brillen er -4,00 DS på høyre side og -5.00 DS på venstre side.

a) Hvor stor prismatisk effekt utgjØr denne feilen i prismedioptrier?
b) Hvilken baseretning har prismene i denne brillen? (Forutsett at feilen er like stor på hvert

glass).

c) Hadde du ha levert ut denne brillen

4



BOKMÅL

LyseGutbrcdElse

Lysbryhing

Snellius' (Snells)
brytningslov

Parallellforskyvning
i planparall€ll plate

= 3 .108 m/sek Grunnavbøyning
n= sin (a +6 )

sin &

n= c
c h _L

n

tun 6= Pøl

100

cmp =--IA] 
M

n.sin i = n' 'sin i'

D_ t.siti(i-i')
cas i'

Prismedioptri

Prenlice formel = cl^I'F

ReffeksJon

Totahelleksjon

Vinkelspeil

Krummesp€il r,=!-tz

l'=-i

n
sin i^= 

-
hvorn'< n

ant.bilder = t*o -t

P= J-
r

Unser

L
f _-
L-, t-t*.tt

n = 
fl'-fr

'2 r,

F=4+4

F = Fr* F, - {l rr' r.)

I
tF f =-+

r'I
E'=-= 

-'" t-(*'F,) f'"

F I
F r-(+.Fzt "f"

e'

t .F'
11 I

F

Oftalmiskprisme
(tynne prismer)

Vorgenser

Generellform

Vergensendring

Flat€brytekaft

=a -t)

n'- n
/t

Fl

Kikkerl:
Forstønelse

* fg.z

Fossrø(firl sE

/Y,,=#=*

vilrl =
d' D

---.!-- = 
-dod

Ekrdr/alenhryls
krafl tynn linse

Elsvivalenhrfle-
kraft tykk linso

Brennvidde

Vertexbrytekafl
' fts.2

Avstand lil
hovedplan

' fig.2

fv
F

F

fv

f

M
L

8.EFIEKs}oNKEFttrs5/o'v 

Rz = 
6rfi'no/,

5

I

\

e=)

n

I
l= {=LtF

t
n

F

F2

e=





Side 1 av 5 BOKMÅL

Is\| Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

DFDP/EFDP1100
Emnenavn:

Digitale systemer og programmering
Dator

28. november 2018
Tid fra / til:
0900-1500

Ant. timer:
6

Ansv. faglærere
Henni Gundersen o Joakim B Ørk
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
Teknol ogi, naturvitenskap og maritime fag

Antall oppgaver:
5

Antall vedlegg:

0

Ant. sider inkl. forside og vedlegg

5

Til latte hjel pem id ler (jfr. em nebeskrivelse)

Enkel kalkulator som ikke kan kommunisere med andre enheter

Følgende enkle kalkulatorer er godkjent:
. Casio FX-82ES PLUS og Casio FX-82EX
o Citizen SR-270X og Citizen 5R-270X College
r Hewlett Packard HP30S

I Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Kryss av for type eksamenspapir Ruter Lin.ierIX

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLTERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG



Side 2 av 5 BOKMÅL

DEL 1: DIGITALE SYSTEMER [50 o/o)

Oppgave L (20 %) Tallsystemer og kombinatorisk logikk

A) Tallsystemer

FØlgende tall er i det binære tallsystemet

B)

11001001002

Skriv tallet som en veiet sum av potenser av grunntallet.

Hvilket tall tilsvarer dette i titallsystemet?

Konverter følgende tall fra desimalt til binært. Vis metoden du bruker for

konverteringen.

3727,1,25n

Konverter deretter binærtallet til 32-bit IEEE flyttalls format som brukes når man skal

lagre tallet i en datamaskin.

C) Gitt følgende trinære logiske krets, se figur 1"

INVERTER
2-INPUT MIil

A

B 2-INPUT MAX

Z
2.INPUT MIN

C

D

Figur 7 : Trinær logisk krets

i. Skriv det logiske utrykket for utgang Z.

ii. Hvilket logisk nivå har vi på utgan gZ, når A=0, B=2, C=2 o8 D=1, vis hvordan du

kommer frem til svaret.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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D! Forenkle utrykket for funksjonen Y ved hjelp av boolsk algebra, ogtegn kretsskjema.

Y - (nn + Ae). (AB +m)

E) (5 %) Forenkle uttrykk for funksjonen X mest mulig ved hjelp av karnaugh-diagram, og tegn
kretsskjema.

X - ABCD + ACD + ABE + ABEn + ÅD

Oppgave 2 (LS %) Tellere

A) Syntese

Det skal konstrueres en 3 bits synkronteller ved hjelp av JK-vipper, som teller sekvensen
0,2,4,5,6,0,2,4,5,6...osv.. Telleren skal være selvstartende, d.v.s. at den kan starte i ulovlige
tilstander.

i, Sett opp nå-neste tabell og transisjonsdiagram for telleren.
ii. Bruk karnaugh-diagram for å finne de logiske funksjonene for telleren.
iii. Tegn kretsskjema.

Oppgave 3 (15 %l Datamaskinen

\/ A| Hva er DMA, og hva brukes det til i en datamaskin? Vis gjerne med en skisse.

B) Du skal lage et RAM-minne på LKbyte, men du har bare tilgang til minnebrikker på 256Byte.
Databuss er på 8 bit. Hvordan ville du løst adresseringen? Skisser din løsning.

Cl Forklar hva en Sample and Hold krets gjør, og hvordan den brukes i en analog-til digital
konverter(DAC). Vis gjerne med en skisse.

D) Forklar hvordan en 4 bits suksessiv approksimasjons Analog-til-Digital konverter fungerer, vis
gjerne med en skisse.

El Ved dataoverføring bruker man ulike modulasjonsmetoder for å sende og motta data, nevn
minst tre ulike modulasjonsmetoder.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTTERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG
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DEL 2: PROGRAMMERING [50 o/o)
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Oppgave 4(35%l
I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt ifiguren over. Potmeteret er koblet til pinne A8 og

knappen til pinne 2. Om du gjenbruker kode fra andre deloppgaver trenger du ikke skrive koden en

gang til, men bare referere til den.

A) (5%) Skriv et komplett arduinoprogram som leser av verdien fra potmeteret hvert sekund

Verdien du leser av skal skrives ut til serial monitor.

B) (5%) Utvid programmet fra oppgave LA slik at siste måling kun blir skrevet ut en gang når

knappen trykkes inn.

C) (5%) Skriv en funksjon som tar et int array og lengden av det som parameter og returnerer

gjennomsnittet av alle verdiene i arrayet. Gjennomsnittet bør returneres som desimaltall.

Dl (ZO%I Skriv et komplett program som leser av verdien fra potmeteret hvert sekund og lagrer

de siste 100 målingene i et array med plass til L00 målinger. Når knappen trykkes inn skal

gjennomsnittet av de 100 siste målingene skrives ut. Om det ennå ikke er gjort 100 målinger

skal programmet skrive ut gjennomsnittet av de målingene som er gjort. Du skal bruke

interrupt på knappen. Du skal ikke bruke delayfl.

11[6Å Å9(
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Oppgave 5 (LS %l
Forklar følgende begreper. Gi gjerne eksempler på kode og hva vi bruker det til

Al (s%l Enum

Bl (5%lstruct
cl (5%f Peker

')

)
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1,. Problem. Concepts, Risk and tendering

a) Concepts

Five absolutes of Quality come from Crosby (the four first) and Crosby associates (the last)

i. A few words are missing in the definitions of the 5 absolutes of quality. Please fill in:

#1 The definition of Quality is not goodness

#2Thesystemforcausingqualityis-,notappraisal
#3 The performance standard must be Zero Defect, not 'that's close enough

#4 The measure of quality is price of nonconformance (PONC), not indexes"

#5 The purpose of quality is to create customer success, not just satisfaction

ii. Who is the Customer in #5?

iii. List or draw the three A's in Triple "A"; and use keyword s ("when"/ "why")to describe.

iv. What is "?" in the illustration below and why is it important for Quality?

? ; Thinki ng
1

Evenr-l
1j

Action

V Explain the phrase "l lnsist" in quality improvement?

b) Risk

i. Describe shortly the definition of Criticality and Risk

ii. List minimum 5 areas in a business where control of the risk is vita I a nd explain two of them?

iii. What is a risk matrix and what are reflected in the columns and rows?

c) Tendering

i. List and describe the purpose of the three main tables to be used in more complex tenders.

ii. Describe the meaning behind "order of precedence" and outline why it is important to have the
order of precedence clearly defined when a production/delivery starts.

2



2. Problem. Non- Conformance management and Process management

a) Non- Conformance management
l. What is a non-conformance.

ll. What are the steps (according to ISO 9001 and most other standards) in processing a

non-conforma nce?

b) Root Cause Analysis
l. lt has been a car accident (not fatal) lt is an early morning in November. A car was driven

by a young man that drove into the crossing even if he should have given way for a car
coming from the right. The result was a collision with damages on both cars. Draw a

fishbone to map potential cause(s). (hint: it was a cold morning so what about the road,
the windows. Use your fantasy/imagination. We want to see if you have understood the
principles of Fishbone, not your knowledge about driving in Kongsberg. Not all "bones"
must be used.)

ll. A Root Cause Analysis (RCA), can that lead to more than one cause?

c) Process

L

ll.

What is the simple definition of a Procesi?
An important tool to map processes is Value Stream Mapping (VSM). This tool is often
used as a lean tool. Sketch up VSM and explain shortly how you can map a process with
VSM

One commonly used way of defining a process is the "Turtle model". Please explain the
turtle model. (you can see the "Turtle model" on next page).

3
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3. Problem. The House of Quality

We have used the House of quality to show the relationship between needs and requirements from
customer and other stakeholders to functions and processes.

a

b

Explain shortly what information you have in the 8 rooms in the house.
All products and services must deliver customer value. Explain the KANO model and the 3

levels of customer expectations and how they may be shown in the house.
Explain how you found the most importånt functions - the vital few in room 4.

ln your group assignment you have used house of quality. ln what way is this tool/method
useful in developing new products or services?

c)

d)

5



4. Problem - Lean and continuous improvement

a) Lean thinking is a management philosophy based on Toyota Production System. Lean has 5.

Principles which the first one is identify value. Mention this 5. principles and explain each of
them.

b) ln lean when analyzing the value chain seven (eight) wastes often is used to remove non

value added activities in the value chain. An acronym for the 8 waste is "Tim Woods". What
is waste in a lean context and explain the 8 waste.

c) ln Continuous improvement we often use PDCA as a method. Explain the PDCA circle

d) How can we ensure continuous improvement by using the PDCA circle

e) lshikawa introduced 7. basic tools for quality. Mention the seven tools and explain one of the
tools.

6
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Fakultet:
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Antall oppgaver
3

Antall vedlegg:

L

Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

4

Ti llatte hjelpemid ler (jfr. em nebeskrivelse)

Opplysninger om vedlegg:

Merknader:

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULTSTENDIG



Side 2 av 4 BOKMÅL

Husk når du fotograferer figurene dine at de må være leselige for at vi skal

kunne gi deg kreditt for dem !

Svar på spØrsmålene, men husk at du skal vise at du kan sarnmenhenger der det

er viktig.

Oppgave 1 - Operativsystem er (30%l

a) Hva er vranglås, hvordan oppstår det og hvordan kan det forhindres?

b) Forklar UNIX filsystem. Noen stikkord: inode, katologstruktur og hvordan

du finner en fil.

Oppgave 2 - Nettverk (30%)

I denne delen av faget har vi brukt mye tid på lagdelte modeller - vi har jobbet

mest med en hybridmodell ifem lag.

Gå gjennom hvert av disse fem lagene, fortell hvilke hovedoppgaver de har - og

fortell litt om de viktigste protokollene i hvert av dem.

Oppgave 3 - Programmeringsspråk (40%l

Jeg skal lage meg mitt eget programmeringsspråk. Jeg har laget en syntaks for
variabeldeklarasjoner. Den ligger i vedlegg 1.

3a) (30%) Hvordan sjekker en kompilator om et program er syntaktisk riktig (at

programmet er lovlig i henhold til reglene for språket). Beskriv hva som skjer fra

kompilatoren får et program til den har et abstrakt syntakstre. Om du vil kan du

ta utgangspunkt i reglene i vedlegg 1.

KANDTDATEru ruÅ selv KoNTRoLIERE AT oPPGAVESEfiET ER FUILSTENDIG
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Side 3 av 4 BOKMAL

3bl (LO%I Hvilke av følgende kodesnutter er lovlige ifØlge grammatikken i

vedlegg L. Du skal begrunne svaret ditt.

i. i : INT;

@ bI, b2 : INT;

iii. @ variabelnummerl0O : lNT, v2 : BOOL;

@ int : BOOL;

@ bool : INT;

@ int : BOOL;

bool :lNT;

IV

V

Lykke til og god jul!

KANDTDATEru ruÅ SELV KoNTRoLLERE AT oppGAVEsETTET ER FUttsrENDtG



Side 4 av 4 BOKMÅL

Vedlegg 1 regexp og BNF

ident -> letter idchar*
idchar -> letter I digit
tetter->a I b I c I d I e lf I e I h I i lj I k I I I m I n I o I p I q I r I s lt I u I

vlwlxlylz
disit->0 I 1 I 2 I 3 I 4 I s 1617 I 8 I e
alpha -> @
semcol-> ;

col ->:
commq -) ,

type -> INT I BOOL

vardecllist -> vardecl (vardecl)*

vardecl -> alpha varandtypelist semcol
v a ra n dty p e I i st -> v o ro n dty pe (se m co I v a r a n dty p e)*
varondtype -> ident (comma ident)* coltype

KANDTDATEru ruÅ selv KoNTRoLLERE AT oPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Emnekode

ooBt20L0

Emnenavn:

Okulær anatomi og fysiologi 2

Dato:

30.11.20L8
Tid fra / til:
09.00-11.00

Ant. timer:
2

Ansvarlig faglærer:
Jan Richard bruenech
Campus:

Kongsberg
Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Antall oppgaver
10

Antallvedlegg
0

Ant. sider inkl. forside og vedlegg:

2

Ti llatte hjelpem id ler (jfr. em n ebeskrivelse) :

Standard: penn, blyant og viskelær.

Enkel kalkulator: lkke programmerbar, ikke grafikk, ikke mulighet for kommunikasjon

Opplysninger om vedlegg:

Merknader

Eksamen er i Wiseflow
Hvert spørsmål teller 10%

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG





BOKMÅL

Spørsmål L

Gi en beskrivelse av netthinnens strukturelle organisering og redegjør for alle de cellene som er
med på å danne de karakteristiske lagene som denne strukturen har.

Spørsmål 2

Gi en beskrivelse av synsnerven (nervus opticus) og redegjør for hva som er karakteristisk for denne
hjernenerven (størrelsen på nervefibrene, type stØtteceller, hastigheten på impulsoverføring og
Øvrige ka ra kteristiske trekk).

SpØrsmål, ;

Gi en beskrivelse av synsbanen og redegjør for hvordan nervefibrene forløper fra netthinnen og helt
frem til visuell korteks.

)jpørsmå14

Gi en kortfattet beskrivelse av det okulomotoriske system og redegjØr for de viktigste strukturene
som er med på å påvirke 6yemotorikken.

Spørsmål 5

Gi en beskrivelse av tredje hjernenerve (nervus oculomotorius) helt fra kjernenivå og frem til alle de
strukturene den innerverer (alle strukturer som mottar nervefibere fra denne nerven).

Spørsmå16

Gi en beskrivelse av øyets temporale ekstraokulære muskel (m. temporale rektus) og redegjør for
hvordan den samarbeider med mediale rektus på det andre Øyet (det nevrologiske grunnlaget for
Herings lov om lik innervasjon til synergister).

Spørsmå17

Gi en beskrivelse av øyets Øvre skrå bevegelsesmuskel (m. superior oblique) med tanke på struktur
,! funksjon. Hva slags type samsynsproblem ville pasienten få dersom funksjonen til denne
muskelen opphørte på høyre øyet.

Spørsmål8
Gi en beskrivelse av de biologiske prosessene som skjer når blodårene i konjunktiva og
limbusområdet utvider seg (inflammasjonsprosessen). Redegjør også for de biologiske prosessene
som sørger for at disse blodårene trekker seg sammen igjen.

Spørsmå|9
Gi en kortfattet beskrivelse av øyets immunforsvar (gi eksempler på strukturer/komponenter fra
både det spesifikke og uspesifikke immunforsvaret).

Spørsmål 10

Redegjør for de prinsipielle forskjellen mellom virus og bakterier og gi eksempler på okulære
lidelser/øyesykdommer som kan fremkomme av slike mikroorganismer.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTTERE AT OPPGAVESEfiET ER FUTTSTENDIG
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Universitetet
iSørøst-Norge EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode:

RET2OOOK
Emnenavn:

RETTSLÆRE

Dato:

30.11,2018
Tid fra / til:
09.00 - 13.00

Ant. timer:
4

Ansv. faglærer:
Guro O. Trillhus
Campus:

Kongsberg
Fakultet:

lnstitutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
(tøss)

Antall oppgaver:

2

Antallvedlegg
0

Ant. sider inkl, forside og vedlegg
3

Tillatte hjelpem id le r (jfr. em n ebeskrivelse)

Norges lover
Andre lov- og forskriftssamlinger eller særtrykk av lover og forskrifter, uten kommentarer
Godkjent kalkulator

Opplysn inger om vedlegg:

Merknader:

Eksamen iWiseflow

)
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EKSAMENSOPPGAVE - RET2000 HøST 2018

DELL (2s%l

GjØr kort rede for følgende:

1) Nevn 3 av de tradisjonelle rettskildefaktorene

2) Hva er et dispositivt utsagt, og hvilke momenter legges vekt på ved vurderingen av om

utsagnet er d ispositivt?

3) Hva var spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til i StØvlett-hel dommen, og hvilken

bestemmelse var den sentrale for dette spørsmålet?

DELZ(7s%l

Ved kjøpekontrakt av 28. mars 2017\<1øple Peder Ås, som bor istorevik, en fritidsbåt av Lillevik Båt

AS, som holder til ved Lillevik. Det dreide seg om en Ell3y båt som ikke var endelig ferdigstilt på

kontraktstidspunktet. Båten skulle utstyres med en 320 hesters Mercury innenbords dieselmotor.

KjØpesummen var 1150009 kroner, og båten skulle leveres i begynnelsen av juni samme år.

Båten ble overtatt 15. juni 2017, samtidig som siste del av kjøpesummen ble betalt. Peder kjørte da

båten fra Lillevik til Storevik. Under denne båtturen opplevde han motorproblemer, i form av at

motoren plutselig stanset og deretter var vanskelig å starte igjen. Peder ringte fra båten til
kontaktpersonen hos Lillevik Båt AS og informerte om problemene. Etter noe ytterligere testing av

båten sendte Peder en e-post om forholdet til Lillevik Båt AS 18. juni 2017. Han tok da også opp at

båtens toppfart var svært varierende. lfØlge prislisten for 2017 skulle båten gjøre ca. 48 knop, men

toppfarten var ofte ikke mer enn ca. 30 knop.

Det ble ikke foretatt noen utbedring av feilen før sommerferien 2017. Rundt 1. juli begynte Peder og

hans kone sommerferien, og de kjørte da båten til den svenske vestkysten, der de hadde hytte. De

oppholdt seg der i fire uker, og motorproblemene - dvs. tidvise motorstopp og ustabil toppfart -

fortsatte hele tiden. Peder brukte derfor båten mindre og mindre. Peder ringte jevnlig Lillevik Båt AS

om forholdet.

På turen hjem til Storevik igjen 10. august 2017 tikk Peder og kona motorstopp like ved riksgrensen.

De fikk denne gangen ikke startet motoren igjen, drev mot et skjær og ble etter hvert tauet inn til
nærmeste havn. Peder og kona måtte ta buss tilbake til Storevik. Lillevik Båt AS, som hadde blitt
oppringt mens hendelsen pågikk, sendte to ansatte for å @k motorfeilen. Lillevik Båt AS fant at

det var dårlig kontakt i det elektriske anlegget og foretok en utbedring av dette slik at motoren skulle

fungere.

Pederfikk beskjed om at båten var lepgrert, og han og en kamerat dro L5. august 2017 tor å kjøre

båten tilbake til Storevik. På turen til Storevik hadde båten fortsatt motorproblemer, i form av

redusert effekt - men der full effekt plutselig kunne slå inn. Motoren stanset imidlertid ikke. På turen
kontaktet ikke Peder Lillevik Båt AS og lot være å informerte om problemene. Etter tilbakekomsten til
Storevik brukte Peder båten relativt lite, men motorproblemene var der fortsatt. Den 1. november

2017 hadde Peder tenkt å kjøre båten ned til Lillevik Båt AS for vinteropplag, men han fikk ikke



*?SgU$1 Han kontaktet derfor Lillevik Båt AS og krevde heving av kjøpet. Lillevik Båt AS bestred at
det var grunnlag for heving og mente de for det første at de hadde rett til å foreta utbedring av

båten. For det andre var ikke vilkårene for heving oppfylt. Endelig ble det påstått at Peder hadde
reklamert for sent.

Har Peder reklamert for sent?

Forutsett at Peder har reklamert rettidig: Har Lillevik Båt AS rett til å utbedre motoren?

Forutsett at Lillevik Båt AS ikke har rett til å utbedre motoren: Har Peder Ås rett til å heve
kjøpet av båten?

9qq

1,.

2.

3.

92€
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Emnekode:

RETzOOOK
Emnenavn:

RETTSLÆRE

Dato:

30.11.2018
Tid fra / til:
09.00 - 13.00

Ant. timer
4

Ansv. faglærer:

Guro 0. Trillhus
Campus:

Kongsberg
Faku ltet:
lnstitutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
(tøss)

Antall oppgaver

2

Antallvedlegg:
0

Ant. sider inkl. forside og vedlegg:
3

Ti I I atte hjelpemi d le r (jfr. em n ebeskrivelse)

Norges lover
Andre lov- og forskriftssamlinger eller særtrykk av lover og forskrifter, uten kommentarer
Godkjent kalkulator

Opplysn inger om vedlegg:

Merknader

Eksamen iWiseflow
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EKSAMENSOPPGAVE - RET2OOO HøST 2018

DELL (zs%l

Gjør kort rede for følgende:

1) Nevn 3 av de tradisjonelle rettskildefaktorene

2l Hva er et dispositivt utsagt, og hvilke momenter legges vekt på ved vurderingen av om

utsagnet er dispositivt?

3) Hva var spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til i Støvlett-hel dommen, og hvilken

bestemmelse var den sentrale for dette spørsmålet?

DEL2 (75o/ol

Ved kjøpekontrakt av 28. mars2OtT kjøpte Peder Ås, som bor i Storevik, en fritidsbåt av Lillevik Båt

AS, som holder til ved Lillevik. Det dreide seg om en helt ny båt som ikke var endelig ferdigstilt på

kontraktstidspunktet. Båten skulle utstyres med en 320 hesters Mercury innenbords dieselmotor.

Kjøpesummen var 450 000 kroner, og båten skulle leveres i begynnelsen av juni samme år.

Båten ble overtatt 15. juni 2017, samtidig som siste del av kjøpesummen ble betalt. Peder kjørte da

båten fra Lillevik til Storevik. Under denne båtturen opplevde han motorproblemer, i form av at

motoren plutselig stanset og deretter var vanskelig å starte igjen. Peder ringte fra båten til
kontaktpersonen hos Lillevik Båt AS og informerte om problemene. Etter noe ytterligere testing av

båten sendte Peder en e-post om forholdet til Lillevik Båt AS 18. juni 2017. Han tok da også opp at

båtens toppfart var svært varierende. lfølge prislisten for 2017 skulle båten gjøre ca. 48 knop, men

toppfarten var ofte ikke mer enn ca. 30 knop.

Det ble ikke foretatt noen utbedring av feilen før sommerferien 2017. Rundt 1. juli begynte Peder og

hans kone sommerferien, og de kjørte da båten til den svenske vestkysten, der de hadde hytte. De

oppholdt seg der i fire uker, og motorproblemene - dvs. tidvise motorstopp og ustabil toppfart -

fortsatte hele tiden. Peder brukte derfor båten mindre og mindre. Peder ringte jevnlig Lillevik Båt AS

om forholdet.

På turen hjem til Storevik igjen 10. august 2017 fikk Peder og kona motorstopp like ved riksgrensen.

De fikk denne gangen ikke startet motoren igjen, drev mot et skjær og ble etter hvert tauet inn til
nærmeste havn. Peder og kona måtte ta buss tilbake til Storevik. Lillevik Båt AS, som hadde blitt
oppringt mens hendelsen pågikk, sendte to ansatte for å utbedre motorfeilen. Lillevik Båt AS fant at

det var dårlig kontakt i det elektriske anlegget og foretok en utbedring av dette slik at motoren skulle

fungere.

Peder fikk beskjed om at båten var reparert, og han og en kamerat dro 15. august 2OI7 for å kjøre

båten tilbake til Storevik. På turen tilStorevik hadde båten fortsatt motorproblemer, iform av

redusert effekt - men der full effekt plutselig kunne slå inn. Motoren stanset imidlertid ikke. På turen
kontaktet ikke Peder Lillevik Båt AS og lot være å informerte om problemene. Etter tilbakekomsten til
Storevik brukte Peder båten relativt lite, men motorproblemene var der fortsatt. Den 1. november

2017 hadde Peder tenkt å k1øre båten ned til Lillevik Båt AS for vinteropplag, men han fikk ikke



startet den. Han kontaktet derfor Lillevik Båt AS og krevde heving av kjøpet. Lillevik Båt AS bestred at
det var grunnlag for heving og mente de for det første at de hadde rett til å foreta utbedring av
båten. For det andre var ikke vilkårene for heving oppfylt. Endelig ble det påstått at Peder hadde
reklamert for sent.

1,. Har Peder reklamert for sent?

2 Forutsett at Peder har reklamert rettidig: Har Lillevik Båt AS rett til å utbedre motoren?

Forutsett at Lillevik Båt AS ikke har rett til å utbedre motoren: Har Peder Ås rett til å heve
kjøpet av båten?

3.

)
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Bonnie Uchermann
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4

Til latte hjel pem id ler (jf r. e mnebeskrive lse ) :

o Valgfri kalkulator uten mulighet for kommunikasjon.

r studenten ta med ett A4 ark som de kan skrive hva de vil på begge sider ( håndskrevet eller
maskinskrevet )

Opplysninger om vedlegg:

Formelark er lagt ved deleksamen

Merknader

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter r
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Oppgave 1.

En linse på +2.00DS omgitt av luft med n=1.0

a) Hvor langt borte fra linsen er brennpunktet?

b) Kan du definere hva en vergens er?

c) Hvilken bølgelengde har det blå lyset?

Oppgave 2.

a) Vis ved tegning hvordan du konstruerer optisk akse?

b) Hva er et hovedplan i forbindelse med en tykk linse?

c) Forklar hvordan polarisert lys oppstår?

Oppgave 3.

Farten på lys i luft er 300 000 km/s og farten på lyset i et gjennomsiktig materiale er
200 000km/s.

a) Hva er brytningsindeksen på dette materialet?

b) Når oppstår totalrefleksjon?

c) Hva er definisjonen på en prisme dioptri?

Oppgave 4.

Forklar følgende tre begreper;
a) Kromatiskaberrasjon?

b) Sfærisk aberrasjon?

c) Parallelt lys?

Oppgave 5.

a) Hva er vergensen til en lysbølge hvis avstanden fra krumningssenteret er - 25cm?

b) Vergensen i en strålebunt er -4,00 DS. Hva er vergensen 30 cm lenger fremme?

Oppgave 6.

a) Vis (ved å tegne)forskjellen mellom et reelt bilde og et virtuelt bilde

b) Hva betyr det når forstørrelsen M = 0,25?

c) Forklar begrepet halvskygge.

2



Oppgave 7.
Du går langs et vann og ser ned på en stein som du måler til å være er 40 cm under
vannflaten. Selv synes du steinen er 25 cm under vann

a) Hva er brytningsindeksen på dette vannet?

b) Lag en tegning som viser strålegangen fra steinen opp av vannet.

Oppgave 8.

Et objekt er plassert 30 cm til venstre for en tynn linse med styrken F = +2,00 DS.

a) Hva blir forstørrelsen

b) Hvor ligger bildet?

c) Tegn en enkel skisse som viser strålegangen.

Oppgave 9.
To tynne linser er plassert L0 cm fra hverandre. Den første linsen Fr = +4,00 DS og den andre
linsen Fz = -1,00 DS. Et objekt er plassert Lm til venstre for Fr.

a) Finn plasseringen av bildet

b) Tolk forstørrelsen til bildet.

c) Hvilket kjent kikkertsystem er dette, og hva er karakteristisk for dette systemet?

Oppgave 10.
Et objekt er plassert 30cm til venstre for et konkavt speil med radius LOcm.

a) Regn ut hvor bildet er.

b) Tolk forstørrelsen.

c) Tegn en enkel tegning som viser hvor bildet er.

Oppgave 11.

Etter at du har laget ferdig en brille oppdager du at den totale pupilledistansen (PD) er
55 mm. Den skulle ha vært 60 mm. Styrken på er +3,00 på høyre og +5,00 på venstre side.

a) Hvor stor prismatisk effekt utgør denne feilen totalt?
b) Hvilken baseretning har prismene i denne brillen? (Forutsett at feilen er like stor på

hvert glass).

c) Hadde du ha levert ut denne brillen?

3
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Kryss av for type eksamenspapir
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Oppgave 1 (Vekt 35%)

a) (25%) Ta utgangspunkt i en konsument som har preferanser for to goder. Konsumenten har

en gitt inntekt til disposisjon som skal brukes til kjøp av de to godene. Utled og forklar
konsumentens optimale tilpasning.

b) (10%) Regn ut hvor mye av hver vare konsumenten må q-øpe for å maksimere sin nytte når

hun har et budsjett på 900, og gode I koster 30 og gode 2 koster i0. Konsumenten har

nyttefunksjonen: U (Xt, X z) : X1X z + 10X 2

Oppgave 2 (Vekt 50%)

Anta at markedets etterspørsel etter et gode er gitt ved P - 7000 - ZxD,

der P er prisen på godet og xD er etterspurt kvantum. Markedets tilbud er gitt ved P -
1000 + xs der rs er tilbudt kvantum.

a) Anta at markedet illustrert ovenfor tilfredsstiller forutsetningene for fullkommen
konkurranse. Regn ut likevektsløsningens omsatte kvantum og pris - i tillegg til å illustrere
den grafisk.

b) Forklar hva som menes med konsumentoverskudd (KO), produsentoverskudd (PO) og

samfunnsøkonomisk overskudd (SO) - og illustrer disse i en figur lik den du har tegnet under

a).

c) Regn ut KO, PO, og samfunnsøkonomisk overskudd (SO)

d) Bedriftene i markedet illustrert ovenfor slår seg sammen og danner et monopol (eneselger

av produktet). Monopolistens grensekostnader er sammenfallende med tilbudet angitt ovenfor
Forklar monopolistens tilpasning, og finn omsatt kvantum og pris. Vis også tilpasningen

grafisk.

e) Forklar hvorfor dette monopolet leder til et effektivitetstap (dødvektstap). Illustrer dette

tapet grafisk i en figur lik den du tegnet opp under d).

Oppgave 3 (Vekt l5%)

a) Nevn fem årsaker til at monopoler oppstår.

b) Hvilke to kriterier kjennetegner et fellesgode?

c) Hva mener vi med at en fordeling er <Pareto-optimal>?

d) Hva er <<eksteme virkningen?
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U,niversitetef i :Sørøst-Norge Komgslberg

Mlaternatikk 3 6.n2.2,0lE

Vis m,e.l,!øwre,gninger. Besuarelsen aurderes ut fra kaøliteten på. be-
grunn^elsene..

Kurer og fl.øter er posi,ti,tt ori,entert hui,a ikke n/ae arunet angi,s,

-.Oppgave 1 -
La .F r,:ære vehtorfeltet

F(r.il: ,(*y'+u,*'a + *)'t ,

definiert på R2.

{a) Vis at ^F en konservativt og finu en potensialfuuksj.olr @

(tr) Vi6 al 6 er en løsning Lil Pai.ssan-likn|ngen

v'4: n2 + Y2'

[trusk at V2 : V .V er differersiatroperatoren
at oOo- o'f1z _ '

" - d*?r 5'z'

(c) Vis, nrer generelt, at

4\tt'Y) : *t - Y' +

er en løsning fil likningen i {c), for atrIe a,b,c. d e R.

{d) ta C være en trukket kurve. Finn et a € R slik at

I
C

Begrunn ditt .svar.

- Oppgave 2 -
Vi lar -F være yektorfeltet

F(o,u.z) : ((Zr + y)r.y2 - rtJ,{r - Zilr)'
og {? negemet gitt ved 'ulikhetene

:# +a2 1216_ *'-a2.
(a) Bnr[< r{iverg,ens.feolieruet til å bereglre fl,uksen av

F.{r,y, z) : ((2r * g)", 2 - ila, {n - zilr)'
' gjennom randen åQ.

(b) G.iennom ,{-J horres,e,t. sentralt hutl nred racl.iu,s 1 og nred z-aksel i,sentrum.
Benegn fiiuksera ut fra randen til det nye legernet d)2.

!r"'f*ary*in:*cg*d,

F " dr :2tra.-

1



Universitetet i Sørøst-Norge Kongsberg

- Oppgave 3 -
La,5, være sirkelen med sentrum i origo og radius p > 0.

(a) Beregn

[[ , ,, -v, dxcly.
t'!

(b) Bruk (a) til a beregne

I l' "-,'-o' a*ay.
.t.1
R2

Hi,nt: Beregn et grenserercli

(c) Vis at

ll "-*-u drdv: I
R

2e-' dr
2

e-s d!)I
R

[ ,'t'dt : 
^/n.!*

Husk at funksjonen f (t) : "-'" 
ikke har en anticlerivert som kan r.rttrykkes

ved hjelp av elementære funksjoner.

- Oppgave 4 -
Flaten X er gitt ved parametriseringen

X(:t:, y) : ( ,,,',,.] sirr(3,r) co*(zy)) . ,'2 +'!f < l.
\'" 2 '"'/

På X lever err ensorn elektron e-, påvirket av vektorfelteb

F(r,u,r): (a,*',-")' .

(a) Vis at fuuksjonen

r@: (t,-t, ]sin(3i)cos(zt)) . -+ < t < a,\ z /' - J|
definierer en kurle C pd X. Finn deretter tangenten til C i origo.

(b) Vår elektron e- beveger seg langs en vilkårlig kurve I på flaten X, med

energi gitt ved funksjonen E(æ,y,2). Finn ei uttrykk for endringen i enelgi

lbr e- når den beveger seg langs l. Finn deretter uttrykket lbr endringen

daf:C.
(c) Plutselig begynner e- å bevege seg langs rauden AX til X. Det totale

arbeidet som -F utfører på elektronen e- når den går en runde langs 0X
er gitt vecl

R2

(d) Bruk (c) til å vise at
æ

r,{ior : "F.drf
AX

Beregn lll1og

2
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- Oppgave 5 -
Vektorfeltet F(r,u,z): (ry,t' - A',rz)" endres mecl tiden som

F(t,a,z.t): (:,'t1 cttslnt),t:2 - g'2 +"-'rl,trr,-'\', 0<t< 1,' \" )

(a) Finn den totale fluksen ut fra sylincleren

*+a2<1, o(z(1,

da C e [0, I]. Hint: Brr.rk divergensteoremet.

(b) Anta nå at syiinderen står under trykk slik at høyden endres som

h.(t\: 1

2-e-t
Bcrcgn clcn totalc flukscn ut fra sylindcrcn da, t € [0, 1]

t>0

)
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Oppgave 1 - Flervalgsoppgaver (10%)
Denne oppgaven består av 10 flervalgsoppgaver. Du har fire svaralternativer a, b, c eller d. hvorav ett
(1) av alternativene er riktig. Når du er sikker på dine endelige svar, overf6rer du disse til <vedlegg 1

- Svarark - oppgave 1> ved å markere tydelig hvilket av alternativene du mener er riktig. Dette kan

gjØres ved å skravere ruten eller sette et kryss i den aktuelle ruten.

1.1 Hvilke påstand stemmer om driftsregnskapet

a. Driftsregnskapet følger ingen offisielle krav eller retningslinjer.

b. Driftsregnskapet har ofte ep høyere detaljgrad enn finansregnskapet

c. Driftsregnskapet utarbeides ofte på månedlig basis.

d. Alle påstandene er riktige

1.2. Når vi beskriver formelen v = a + bx, hvilket av de følgende alternativene er korrekte:

a. (yD er den uavhengige variabelen

b. (a)) er kostnadens stigningstall

c. (aD og <b> er begge konstante uavhengig av aktivitetsnivå

d. I høV-llav metoden tilsvarer <b> kostnadsendringen dividert med aktivitetsendringen

1.3. Minste kvadraters metoden

a. benyttes for å beregne en regresjonslinje som minimerer summen av de kvadrerte avvikene

og linjen

b. er generelt mindre nøyaktig enn høy-/lav metoden

c. kan kun benyttes når det faste kostnadselementet er større enn det variable

d. alle alternativene er korrekte

1.4. Hvilken av de nevnte tidsbegreper gir normalt produktet merverdi?

a. Foredlingstid

b. lntern transporttid
c. Kontrolltid

d. Alle alternativene er riktige

1.5. Kostnader som kan elimineres helt eller delvis dersom et produkt eller deler av en

organisasjon kuttes ut kalles

a. kalkulatoriske kostnader

b. alternativkostnader
c. reversible kostnader

d. irrelevante kostnader



)

1.6. I en <kjøpe eller produsere selv> -beslutning er

a. bare de variable kostnadene relevante

b. bare de faste kostnadene relevante

c. både de variable og faste kostnadene som fortsetter å påløpe uavhengig av beslutningen er
relevante

d. både de variable kostnadene og de faste kostnadene som er reversible er relevante

1.7. Riktig pris for en ny forespørsel dersom bedriften ikke har ledig kapasitet er en pris som

dekker

a. tilvirkningskostnadene

b. tilvirkningskostnadene og salgs- og administrasjonskostnadene

c. selvkost + fortjeneste

d. selvkost + alternativkostnaden for de produkter som fortrenges av nevnte foresp6rsel

1.8. Dersom en indirekte kostnad ikke kan fordeles på de enkelte produkter på en meningsfylt
måte, bør kostnaden

a. fordeles på de enkelte produkter iht. til produktenes relative andeler av det totale salget

b. behandles som en felleskostnad som ikke fordeles
c. tas ut av resultatavregningen

d. behandles som en produktkostnad i stedet for en periodekostnad.

1.9. En produksjonssjef vil normalt være ansvarlig for et prisavvik på innkjøpte råmaterialer som
skyldes

a. innkjøp levert i en uøkonomisk størrelse

b. hasteproduksjon på grunn av feil i produksjonsplanleggingen

c. leveranse av en annen kvalitet enn bestemt
d. prisforandringer i råvaremarkedet.

1.10. Et avvik som innkj6psavdelingen er ansvarlig for er

a. mengdeavviket som det fremkommer i standardkostregnskapet
b. prisavviket

c. lønnssatsavviket

d. effektivitetsawiket



Oppgave 2 - Aktivitetsbasert kalkulasjon - ABC (20%)
Du er nyutdannet Økonom fra USN, campus Kongsberg, og har fått loOb hos NordKonsult AS. Din

spesialitet er driftsregnskap og budsjettering og du blir derfor satt på bedriftsøkonomiske oppdrag.

Din første klient blir Etterstad Bryggeri AS. Selskapet produserer blant annet følgende 3 øltyper;
<OsloPils>r, <Marka-lPA>r og <Vestkant-Blonde>r. Salgsprisen ut til detaljist er henholdsvis 1-0, 20 og 30

kroner. Nedenfor har selskapet satt opp en oversikt over solgte enheter, inntekter og direkte

kostnader på de ulike merkene i desember 2017:

OsloPils Marka-lPA Vestkant -Blonde

Antall solgte enheter 100 000 20 000 5 000

Salgsinntekter 1 000 000 400 000 1s0 000

Varekostnader 500 000 200 000 60 000

Prod u ksjonskostnader 250 000 80 000 40 000

Totale indirekte kostander i forbindelse med øl-produksjonen utgjorde kr 500 000 i desember 2OI7

Noen av disse kostnadene er variable av natur, men selskapet har for enkelhet skyld behandlet de

som faste indirekte kostnader, Dekningsbidraget ble derfor beregnet som inntekter minus

va rekostnader og prod uksjonskostnader.

a. Hva blir dekningsbidraget per produkttype og totalt? Beregn både i kroner ogiYo av

inntekten? Hva blir resultatet totalt for Øl-produksjonen?

Ledelsen i Etterstad Bryggeri AS bestemte seg først for å fordele de indirekte kostnadene med

utgangspunkt i solgte enheter.

b. Bruk antall solgte enheter som fordelingsgrunnlag for de indirekte kostandene og beregn

normal (tilleggssatsenI for desember 2017. Beregn deretter totale kostnader for de tre
produkttypene denne måneden. Hvordan er lønnsomheten på de ulike produkttypene?

Gjennom analyse av regnskapet og observasjon i produksjonslokalet, ser du at kostnadsbruken er

veldig forskjellig på de ulike produkttypene. Du mener derfor at antall solgte enheter ikke er et bra

fordelingsgrunnlag for de indirekte kostnadene. Ditt forslag til ledelsen blir derfor å innarbeide en

forenklet ABC-variant, der de indirekte kostnadene blir fordelt på bruk av aktiviteter. Selskapets

indirekte kostnader er knyttet til fem aktivitetssteder. Aktivitetsstedene, dets kostandsdrivere,

kostnader og aktivitetsfrekvenser for desember 2017 ble som følger:

Aktivitetssteder Kostnadsdriver
Fordelte

kostnader
Aktivitetsf rekvens Desember 20L7

Total OsloPils

Marka-
IPA

Vestkant -

Blonde

lnnkjØp Antall bestillinger s0 000 100 30 50 20

Maskinkostnader Bryggetid (timer) 200 000 s00 280 L20 100

Kvalitetskontroll Kontrolltid (timer) 75 000 250 80 100 70

Leveringer Antall ordrelinjer 12s 000 r250 700 400 150

Rengjøring
Antall
produ ksionsomstil linger

50 000 40 20 12 8

Sum indir. kostn s00 000



c, Regn ut kostnaden per kostnadsdriverenhetfor de enkelte aktivitetsstedene.
d. Fordel de indirekte kostnadene på hver produkttype (OsloPils, Marka-lPA og Vestkant-

Blonde) ved hjelp av beregnet kostnad per kostnadsdriverenhet og aktivitetsfrekvensene.
Hva blir totale kostnader og resultatet for de ulike produkttypene?

-)

)



Oppgave 3 - Standardkost (40 %)
I desember 2017 tok også Musikkmøbler AS kontakt med NordKonsult AS. De produserer og selger

en stereobenk med navn: <Music First>. Målgruppen til selskapet er stereo- og musikkentusiaster.

Selskapet har vært en såkalt <gasellebedrift> med stor vekst på kort tid. Dette har medført at de ikke

har hatt tid til å implementere et ordentlig internregnskap. Du foreslår at selskapet innarbeider et

standardkostregnskap ført etter selvkostprinsippet med virkning fra 1. januar 20L8.

Musikkmøbler AS har fremforhandlet en standardpris med møbelkjeder i inn- og utland.

Stereobenken selges for kr 25 000 inkl. MVA. til sluttkunde i butikk. Musikkmøbler AS får kr L0 000

ekskl. MVA. når de selger til kjedene. Det er budsjettert med et årlig salg på totalt Z +OO

stereobenker i 2018. Det er forventet at salget fordeler seg jevnt utover året. Selskapet består av 4

avdelinger:

o Materialavdelingen har ansvar for mottak og lagerhold av materialer.
r Produksjonsavdelingen kapper og behandler materialene.
o Montering- og pakkeavdelingen monterer og pakker stereobenkene.
. Salg og administrasjonsavdelingen står for salg, markedsføring, økonomi og andre

administrative oppgaver.

Alle materialene settes inn istarten av produksjonsprosessen. Selskapet opererer med lager både for

varer-i-arbeid (VlA) og ferdigvarer (FV). Varer-i-arbeid (VlA)-lageret består av produkter som er ferdig

i produksjonsavdelingen, men som ikke har blitt montert og pakket. Etter en gjennomgang av

kostnader og produksjonsprosessen sitter selskapet igjen med følgende standarder:

r Standard mengde materialer: 20 meter per enhet.
r Standard pris på materialer: kr 300 per meter.
r Tidsforbruk i produksjonsavdelingen: 3 timer per enhet.
r Lønnssats i produksjonsavdelingen: kr 450 per time.
r Tidsforbruk i montering- og pakkeavdelingen: 1" time per enhet.
o LØnnssats i montering- og pakkeavdelingen: kr 320 per time.

Budsjetterte indirekte kostnader for hele 2018 er som følger

Budsjetterte indirekte kostnader

Material-
avdelingen

Produksjons-

avdelingen

Montering- og

pakkeavdelingen

Salg og

administrasjons

avdelingen

Budsjetterte indirekte variable kostnader 576 000 360 000 144 000 221280

Budsjetterte indirekte faste kostnader 864 000 1 440 000 336 000 885 120

Sum budsjetterte indirekte kostnader 1 440 000 1 800 000 480 000 1 106 400

Fordelingsgru n n lag

Budsjettert

materialforbruk
(meter)i 2018

Budsjettert

tidsbruk
(timer)i2018

Budsjettert

tidsbruk (timer) i

2018

Tilvirkningskost
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Etter månedsrapporteringen L5. februar fikk selskapet tilgang på de virkelige kostnadene for januar

2018:

r Direkte materialkostnader: 4 560 meter til totalt kr 1,322 4OO.

r Direkte lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 660 timer til totalt kr 303 600.
r Direkte lønnskostnader i montering- og pakkeavdelingen:242 timer til totalt kr 78 650.
. Totale indirekte kostnader i materialavdelingen: kr 123 500.
e Totale indirekte kostnader i produksjonsavdelingen: kr 158 750.
o Totale indirekte kostnader i montering- og pakkeavdelingen: kr 43 500.
o Totale indirekte kostnader i salg- og administrasjonsavdelingen: kr 97 125.

På starten av året (dvs. 1. januar 2018) var det 20 enheter på varer-i-arbeid (VlA) lageret og 50 på

ferdigvarelageret (FV). Selskapet hadde stor tro på salget ijanuar og satte derfor i gang produksjonen

av 240 enheter. Av disse ble 220 ferdigstilt. Salget ijanuar gikk dessverre tregere enn forventet.
Selskapet solgte kun 180 enheter for totalt kr 1 836 000. Selskapet prøvde derfor i løpet av måneden

å bedre lønnsomheten gjennom prisforhandlinger med leverandører og effektivisering av
produksjonen. Men montering- og pakkeavdelingen fikk kapasitetsproblemer og klarte ikke å følge
den ne effektiviseringsplanen.

Som innleid konsulent skaldu utfØre følgende oppgaver:

a. Beregn standardsatser (variable og faste) for fordelingen av de indirekte kostnadene.
b. Sett opp en standardkalkyle etter selvkostprinsippet for ferdigvarer (FV) og varer-i-arbeid

(VlA). Kommenter forkalkulert fortjeneste per enhet.
c. Beregn standard mengde, standard tid og beholdningsendringer for varer-i-arbeid (VlA) og

ferdigvarer (FV) ijanuar 2018.
d. Fyll ut standardkostskjemaet som er vedlagt (<Vedlegg 2: Standardkostregnskapet etter

sef vkostprinsippet>) of glØr ferdig driftsregnskapet for januar 2018. Kommenter resultatet
du kommer frem til.

e. Beregn avvikene i direkte materialkostnader og direkte lønnskostnader i

produksjonsavdelingen. Bruk vedlagte skjemaer (<Vedlegg 3-Avvik direkte kostnader).
Kommenter awikene du kommer frem til. Lyktes selskapet med prisforhandlingen og
effektiviseringsplanen sin?



Oppgave 4 - Budsjett (30%)
Proff-lnteriør AS tok kontakt med NordKonsult AS i starten av januar 2018. De driver med salg og

montering av kontorinnredninger i Oslo-området. Så langt har selskapet ikke benyttet seg av

budsjetter, men i 2017 opplevde de perioder med dårlige likviditet. Selskapet ønsker derfor å starte

med månedlige budsjetter fra og med januar 2018. Du anbefaler selskapet å benytte en mal som

kombinerer resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett (se <Vedlegg 4: Budsjettskjema>). Den første

måneden bistår du selskapet med å sette opp budsjettet. Du får oppgitt følgende balanse på starten

av perioden:

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Anleggsmidler 2 375 000 Aksiekapital s00 000

Varelager 2 100 000 Opptjent egenkapital 879 000

Kundefordringer 2 700 000 Langsiktig eield 3 000 000

Bankinnskudd 1 125 000 Leverandørgjeld 1 755 000

Betalbar skatt 3s0 000

Skyldig MVA 236 000

Skyldie og påløpt AGA 860 000

Avsatt utbytte 0

Skyldige feriepenger 720000

SUM 8 300 000 SUM 8 300 000

Daglig leder gir deg også følgende budsjettforutsetninger:

1. Det er forventet salgsinntekter på kr 2 500 000 ekskl. MVA ijanuar. Alt salg er MVA-pliktig

med 25 % og skjer på kreditt. Kredittiden er 30 dager.

2. Varekostnaden ligger på  O % av salgsinntektene. Alt varekjøp er MVA-pliktig med 25 % og

har 30 dagers kreditt.
3. Lønnskostnader utgjØr 20%av salgsinntektene. Feriepenger på t2%påløper og

arbeidsgiveravgift er 14,t% av lønn og feriepenger. ljanuar betaler også selskapet skyldig

arbeidsgiveravgift for termin 6 - 2017 (november og desember) med kr 210 000.

4. Andre driftskostnader antas å bli kr 750 000 inkl. MVA. Av dette betales 20 % kontant.

Resterende 8O%har kredittid på 30 dager. Alle driftskostnader er MVA-pliktig med

2s%.
5. Selskapet tok opp et langsiktig lån på kr 3 600 000 i starten av januar 2017 (Dvs. for et år

siden). Lånet betales ned over 6 år i månedlige avdrag. Selskapet betaler renter på 5 % pr år

på restlån ved starten av hver måned. Rentene betales samme dato som avdraget, dvs. siste

dag i hver måned.
6. Selskapets anleggsmidler består av et bygg, lagerutstyr og biler. Det er planlagt å investere i

en ny varebil i starten av januar. Denne koster kr 240 000 ekskl. MVA. Den økonomiske

levetiden på bilen settes til 5 år og selskapet må beregne avskrivninger for januar. Årlige

avskrivninger for øvrige anleggsmidler er budsjettert til kr 540 000.

7. Det avsettes 25 % skatt av et eventuelt overskudd.

8. Ledelsen er usikker på om de bør sette av noe til utbytte. Daglig leder spør deg om råd. Hvis

du mener det er forsvarlig, kan kr 100 000 av resultatet avsettes til utbytte, Hvis ikke føres alt

mot annen egenkapital. Her må du begrunne ditt valg.

a. Fyll inn opplysningene (1-8) fra daglig leder i vedlagte budsjettskjema (<Vedlegg 4-

Budsjettskjemar). Husk å vise beregninger der det er aktuelt.
b. Fyll ut balanse-, resultat- og likviditetsbudsjett isamme skjema. Kommenter resultatet og

endringen i egenkapital og likviditet.
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Oppgave 1. Giit f (r) : 13 - I8r2 * t07r - 2I0

a) Regn ut /(7).
b) Løs iigningen 12 - 11r * 30 : 0.

c) Faktoris6r polynomet f (r): tr3 - I8r2 + I07r - 2I0
d) Løs ulikheten rr - 1812 * l07r < 2I0.

Oppgave 2. a) Finn et utrykk for g(r) : I@3 - I8r2 * l07r - 2ledr.
b) Finn de r-verdiene som er slik at (r,g(r)) er kritiske punkter, og avgjør om disse

.J , 
Punktene er lokale maksima eller minima (klassifiser punktene).

' c1 Avgjør hvor grafen til g(r) vokser, og hvor den synker.

Oppgave 3. a) Gitt vektorene r-rr : (1,1,2) og uz -- (I,-2,I). Regn ut u1 * u2, u1 .u2 og
(q ' u2)(u1 ', ur).

b) Regn tt u1 x u2.

c) Bestem ligningen for planet gjennom endepunktet til (u1 .uz)(q+u2), som står
normalt på u1 og u2.

Oppgave 4. Skriv uttrykkene så enkeit som mulig:

a) (aB)å

b) å+*d
c) (-t;2"+t . (-1)

Oppgave 5. Gitt funksjonen f (r) : sin(2rr) * cos(2ør).

) a) Finn r-verdiene til, og klassifiser eventuelle ektremalpunkter til /(r).
b) Bestem verdimengclen tii /(r).

Oppgave 6. La r,A € lR. være reelle tall. Vi definerer avbildningene

i" : IR -r R2, z,(t) : (r,t),

i, : IR -+ R2, zr(l) : (t,1J)

og

(-, -) : R2 -+ R, (s, 'u) : s .zt.

a) La r:.A - 1og bestem verdiene (1,1), (-,-) oz,(1) og (-,-) oir(1).

b) Bestem utrykk fol ad,: (-, -)oi* og adr: (-, -) oio.

c) Bestem de cleriverte adi(g) og adi(r).
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1.

Pass på å disponere tiden slik at du får svart på alle oppgavene. God fornøyelsel
Multiple Choice, kun ett svar er riktig pr spørsmå|.

Make sure you plon so thdt you ore onswering øll the guestions. Høve fun!
Multiple Choice, only one answer is correct for each question.

Hva er den viktigste grunnen til at vi tester de ferdige produktene ?

a) Vi sparer penger på kontroll under produksjonen

b) Kostnadene som påløper dersom det leveres utstyr med feil kan være meget høyere enn

kostnad for test.

c) Vi stoler ikke på at tegningene er helt riktige og at produsenten har fulgt dem nøyaktig nok.

Whot is the most importont reason for testing the finished products?

a) We save money on controls during production

b) The eos1s aeeumuloting.if-eguipmen|with flaws aredetive-red-can be much higherthan the

costs for testing the equiPment

c) We do not trust the correctness of the fobricotion drawings and thot the føbricator hos

followed them precisely

Hva kalles den aktiviteten som gjør at teknologi fungerer på tvers av kontrakter og produkttyper?

a) Subsea Prosjekt Ledelse

b) Grensesnitt teknologi (les også spørsmålet på engelsk)

c) Endringsledelse (les også spørsmålet på engelsk)

What is the nome of engineering activity that makes technology work across contrqcts and

product packages?

a) Subsea Projed Monagement

b) lnterface Engineering

c) Management of Change

Hva er betegnelsen på testen som regnes som en avsluttende del av leverandørens fabrikasjon?

a) SUT (Stack Up Test) [sammensetningstest]

b) FAT (Functional Approval Test) [funksjonstest]
c) FAT (Factory Acceptance Test) [overleveringstest]

What is the test called that is considered a finol part of o suppliers fabrication?
a) SUT (Støck UpTest)

b) FAT (Functional Approval Test)

c) FAT (Factory Acceptance Test)

Hva er definisjonen på et prosjekt?

a) Et prosjekt er en varig aktivitet man foretar for å lage et produkt, tilby en service eller oppnå

et mål

2

3

4.
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b) Et prosjekt er en svært langsiktig aktivitet for å tilvirke et produkt, tilby en service eller oppnå
et mål

c) Et prosjekt er en aktivitet av begrenset varighet for å lage et unikt produkt, tilby en
spesiell service eller nå et bestemt mål

What is the definition of a Project?

a) A praiect is a permanent effort undertaken to create a product, service or result
b) A project is a very long effort to create a known product, service or result
c) A proiect is a temporory effort undertoken to create a unique product, service or result

Hvilken av aktivitetene under er ikke del av System lntegrasjons Test (SlT)?

a) Trykk testing

b) ROV tilgang

c) Ventiloperasjon

Which of the below activities are not part of the System lntegrotion Tests (StT)?

o) Pressure testing

b) ROV Access

c) Valve operotian

Prosjekt Demobilisering gjøres for å sikre at:
a) all den lærdommen man har fått gjennom et prosjekt blir ivaretatt og dermed kan

benyttes på fremtidige prosjekter

b) utstyret blir fjernet etter at feltets levetid er ute og det er stengt ned

c) kontrakten er oppfylt, alle kontoer er gjort opp, ordnet overgang til ettermarked

Projed Demobilization is done in order to ensure:
a) all the knowledge gained during ø project is preserved and is ovailable for future

projects

b) the equipment is removed after the field is closed down

c) the contract is fulfilled, all accounts are settled, proper handover to aftermarket
(Subsea Services)

Hva er viktigst i forbindelse med System lntegrasjon Test (SlT)?

a) Bli kjent med utstyret og bruker håndbøkene

b) Verifisere at det mekaniske passer sammen, samt funksjonen til systemet

c) Kontrollere dimensjoner og vekt

What is most important regarding System lntegration Tests (StT)?

a) Become familiarized with the equipment ond user manuals

b) Verify mechanicalfit ønd function of the system

c) Dimensionol control andweighing

Hensikten med en mobiliseringsplan er å:

a) få alle de rette menneskene med i prosjektteamet

b) gjøre det mulig for prosjektledelsen å etablere kjernefunksjoner og systemer

6

7
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c) gjennomføre overlevering av dokumenter og planer fra de som har jobbet med tilbudet for

prosjektet

The purpose of a Mobilizotion Plan is to:
a) get all the right resources (people) on boørd the project team

b) make it possible for the project management to estoblish the core functions and

systems

c) execute handover from tender (all plons and reports that the tender team hqs produced)

9. I hvilken type test er utstyrets maksimale ytelser og begrensninger verifisert?

a) Factory Acceptance Test (FAT)

b) Qualification Test (QT)

c) System lntegration Test (SlT)

ln which type of test are the equipment's maximum performance ond limitations verified?

a) Factory AcceptonceTest (FAT)

b) Qualification Test (QT)

c) System lntegration Test (SIT)

10. BoM står for Bill of Material og representerer:

a) en detaljert beskrivelse av hva slags materialtyper som brukes for de ulike produktene i

et prosjekt

b) en inndeling av teknologien som skal leveres i et prosjekt i arbeidspakker, sub systemer,

produkttyper og produkter

c) en detaljert inndeling av arbeidstimene som skal legges inn i de ulike arbeidsoppgavene i

forbindelse med et prosjekt

BoM is short for Bill of Material ond signifies:

o) a detøiled description of whot sort of materialtypes thqt will be used for the different

products that will be delivered in o proiect

b) a division of the technology that will be delivered in a project into work packoges, sub

systems, product types, ond products

c) a detoiled division of work hours thqt is øllocated for the differenf føsks thøt a project is

composed of

Lt. Hva er hensikten med XT (ventiltre)?

a) Å balansere væskestrømmet fra brønnene til manifolden

b) Å måle mengden av produsert olje og gass fra brønnen

c) Å forhindre at hydrokarboner frigjøres fra brønnen til omgivelsene

What is the purpose of the Xmas Tree?

a) To balance the flow from the wells to the manifold
b) To measure the amount of produced oil and gas from the well

c) To prevent the release of hydrocarbons from a well into the environment

I forbindelse med et oljereservoar så forekommer en ugjennomtrengelig bergart som:

a) Sikrer stabilt fjell for brønnboringen

L2
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b) Hindrer olje og gass å unnslippe oppover
c) Hindrer sjøvann å strømme inn i reservoaret fra oversiden

ln relotion to an oil reservoir on impermeøble rock is found which:

o) Ensures stable rock for the drilling of the well
b) Prevents oil and gas from escaping upwards

c) Prevents seawater from flowing into the reservoir from obove

Hvor landes og låses rør hengeren (tubing hanger) i et vertikalt juletre?
a) I juletreet

b) I BOP'en

c) I brønnhodet

Where does the Tubing Hanger lond & lock in a vertical XT?
a) ln the X-Mas Tree

b) ln the BOP

c) ln the Wellhead

Ordet Petroleum kommer fra Latin og er sammensatt av

a) Petra = stein og oleum = olje (Steinolje i motsetning til planteolje fra peanøtter)

b) Petro = "Peter sine" + leum = "lemmer" . (Katolsk opprinnelse! Senere siste olje..)

c) Petro = " det som skaper" + leum = "bevegelse" (har med energi å Sjøre!)

The word Petroleum comes from Latin ond is composed of :

a) Petra = stone and oleum = oil (rock oil contrary to vegetable oil from peanuts)

b) Petro = "Peters" + leum = "limbs" . (Cotholic origin! The løst oil..)
c) Petro = " what is creating" + leum = "motian" (deals with energy!)

Hvor trenger vi fleksibilitet i et template tre system?
a) I brønnhodet

b) I forbindelsen mellom juletre og manifold

c) I TH ( tubing hanger )

Where do we need flexibility in a Template Tree system?
a) ln the Wellhead

b) ln the X-mas Tree to Manifold connection

c) ln the TH ( tubing hanger )

Hva er et hydrokarbon reservoar?

a) Undergrunns ansamling av hydrokarboner i porøs stein

b) Det er flytende olje som finnes på toppen av vannfylte formasjoner

c) Et såkalt steinlokk som hinder hydrokarboner fra å strømme til overflaten

What is o hydrocorbon reservoir?

a) Subsurface accumulation of hydrocarbons contained in porous rock
b) lt is liquid (oil) hydrocarbons found on top of a water (hydro)filled formations
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c) A so-called cap rock preventing hydrocarbons from flowing to surface

Hva mener vi med et satelitt juletre?
a) Et juletre som står alene på sjøbunnen

b) Et juletre som er lokalisert på en bunnramme (Template)

c) Et juletre som er installert uten styrelinjer (Guideline less XT)

Whot do we meon by a Satellite XT?

a) XT stand olone on the seobed

b) One XT is located on o Template

c) Guideline less XT

Hvordan er brønnen holdt stabil under boring:

a) Ved å bore så fort at leira i hullet ikke får tid til å svelle

b) Ved å installere en casing string (beskyttelsesrør)

c) Ved å benytte boreslam med passende tetthet

How is o well kept stable during drilling?

a) By drilling fast so thqt clay minerals sre not given time to start swelling

b) Through instollqtion of a cosing string

c) By using a drilling mud of øppropriate density

Hva er hovedforskjellen mellom Landings String (LS) and Forenklet Landings String (SLS)?

a) LS er for TH-modus og SLS er for Åpen Sjø-modus.

b) LS er brukt kun på gass eller olje produserende brønner, SLS er brukt på

va nninjeksjonsbrønner.

c) LS kan bli brukt til å produsere hydrokarboner, SLS kan ikke.

What is the moin difference between Landing String (LS) ond Simplified Landing String (SLS)?

o) LS is for TH-mode and SLS is for Open Sea-mode,

b) LS is used only on gos or oil producing wells, SLS is used on wøter iniection wells.

c) LS con be used to produce hydrocarbons, SLS connot.

The Anglo-Persian Oil Company

a) er det tidligere navnet på BP

b) er det tidligere navnet på Shell

c) er det tidligere navnet på Exxon

The Anglo-Persian Oil Company

a) is the previous name of BP

b) is the previous name of Shell

c) is the previous name of Exxon

Hvorfor så det mørkt ut for utbygging av Åsgard feltet i begynnelsen av 90 årene?

a) Saga og Statoil satt med små lisenser, som hver for seg ikke var store nok til å forsvare en

rørledning for transport av gass.

2L
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b) Åsgard feltet inneholdt store mengder gass med lavt trykk og en utbygging ville kreve
utvikling av mye ny teknologi for å heve trykket på gassen som kom ut av feltet, før den ble
ført iland. (Ref Åsgard Gass kompresjon).

c) Åsgard feltet ligger på et stort dypt og ville trenge mye ny teknologi. Etter overskridelsene på

Mongstad (oljeraffineri utenfor Bergen) som førte til at Staoils første leder Arve Johnsen

måtte gå av, så var politikerne skeptiske til å la Statoil bygge ut et så komplisert felt, av frykt
for at det ville bli nye, store overskridelser.

Why was the Åsgard development in trouble in the eorly j.990's?

a) Soga ønd Statoil hod smoll licenses, each of them not big enough for the construction of a
gøs pipe line.

b) The Åsgard field contoined large omounts of gas of low pressure, and a development would
require lots of new technology in order to increase the pressure of the gos coming from the

field to make in possible to transport it to land facilities. (ref Åsgard gas compression).

c) The Åsgard reservoir is located on very deep water, requiring new technology. After the cost
overrun on Mongstad (oil refinery outside of Bergen) which led to the firing of Statoils CEO

Arve Johnsen, the politicions in charge were reluctant to let Statoil develop such a field,
fearing new, large overruns.

Hva var navnet på Oljeriggen som fant Ekofisk?
a) Ocean Traveller
b) Ocean Viking
c) Ocean Valdez

Which Oilrig discovered the Ekofisk oilfield?
a) Ocean Traveller
b) Oceon Viking

c) Ocean Valdez

Hva beskriver best hva Equinor legger i begrepet Digital Tvilling?
a) En digital tvilling er en virtuell representasjon av produkter fra tidlig design, gjennom

bygging, til drift. Den digitale representasjonen gir både sammensetning og dynamisk

oppfØrseltil det fysiske produktet under drift. En digital tvilling kan bli sett på som et
bindeledd mellom den fysiske og digitale verden.

b) En ditital willing er en 3D modell av et platform eller et annet produkt og kan bli brukt av

designerne til å forutse oppfprselen til produktet. Mer presist, så kan spenninger og

deformasjoner av produktet forutsees fra lastene produktet vil bli utsatt for under drift.
c) En digital tvilling er en database som inneholder alle data som Equinor har samlet opp

igjennom årene. I tilfelle en katastrofal hendelse så vil den digitale tvillingen gjøre at Equinor

raskt og effektivt kan sette sine systemer i drift igjen.

Whot description best describes the term DigitalTwin, as expressed by Equinor?
a) A digital twin is o virtual representation of the osset used from early design through

building and operation. The digitol representotion provides both the elements and the

dynamics of how a physicol device or an osset operates. A digital twin con be seen as a

bridge between the physical and diqital world.
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b) A digital twin is a 3D model of a plotform or other type of hardware, and can be used by the

designers to predict the behaviour of the hordware. More specific, stresses and

deformotions of the hardware can be predicted from the loads the hardware will be

subjected to during operation.

c) A digitattwin is a database comprised of all the accumulated dato Equinor has collected over

the years. In csse of a major disaster, the digital twin will give Equinor the possibility to

restore their systems in a quick and efficient woy.

Han ble kalt Mr 5%

a) Walter Teagle

b) Calouste Gulbenkian

c) John D Rockefeller

They called him Mr 5%

s) Walter Teagle

b) Calouste Gulbenkion

c) John D Rockefeller

Hva er farlig hvis man har hydrater som smelter i et lukket rom?

a) L kubikkmeter hydrat kan inneholde opp til 150 kubikkmeter gass, og hvis hydratet

smelter så vil gassutviklingen føre til høye trykk som kan sprenge rørene.

b) Hydrater ligner på snø, med den vesentlige forskjellen at hydrat kan brenne. Hvis det

smelter så fylles rørene med store mengder eksplosiv gass, som kan antenne plattformer

eller installasjoner på land.

c) Hydrater inneholder for det meste gass og vann, men også ikke-organiske forbindelser. Hvis

hydratet smelter så vil disse forbindelsene reagere med vannet og danne sterke syrer som

kan etse i stykker rørene, og dermed føre til utslipp av gass og olje til omgivelsene.

Whot is the major risc in letting hydrates melt in a closed comportment, Iike a pipeline?

ø) 7 cubic meter of hydrate can contoin up to L50 cubic meters of gas. If the hydrate melts the

gas development will lead to buildup of high enough pressure to rupture the pipes.

b) Hydrotes are in some ways similar to snow, but with the noticqble difference thot

hydrates are flamoble. If hydrate melts in a pipe, the pipe will be filled with explosive gas

which when ignited can destroy platforms, or installations on shore.

c) Hydrates do mainly contain gas and water, but also non-orgonic substonces. lf the hydrote

melts, these substonces will reoct with water to produce strong acids which can corrode the

internals of the pipe, and thus leod to leakage of oil and gas to the surroundings.

I den første konsesjonsrunden

a) var det kun tff/, av blokkene som ble solgt

b) var det kun 20% av blokkene som ble solgt

c) var det kun 30% av blokkene som ble solgt

ln the first round with concessions

a) Only L0% were sold

b) Only 20% were sold
c) Only 30% were sold
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I følge Equinor så er subsea processing spesielt viktig i hvilken fase av et prosjekt?
a) Tidlig fase, siden det i denne fasen kommer mye sand og vann opp fra brønnen, i tillegg

til gass og/eller olje

b) Mellom fase, siden brønnen nå er moden og produserer mest olje/gass, og

oljeledningene dermed ikke har kapasitet til å føre vann fra brønnen i tillegg til olje/gass. Det
er derfor ønskelig å skille ut vannet allerede på havbunnen.

c) Senere fase, hvor trykket i brønnen er blitt lavt

According to Equinor subseo processing is especially importønt in which phose of a project:
ø) Early phase, since in this phase q substantial amount of sond ond water is coming from the

well, in addition to oil/gas

b) Medium phase, since the well now is moture, and is ot the top of its production rate. The

pipelines do not have the capacity to tronsport woter in addition to oil and gas, so it is
desiroble to extroct the water on the sea floor.

c) Late phase, where the pressure in the well hos gone down to a low level

Hvorfor sjekker man leder evnen til strukturen?
a) For å unngå at Strukturen kortslutter elektriske komponenter

b) Sikre at manifolden strukturen leder strøm til de elektriske komponentene

c) Sikre at anodene beskytter strukturen mot rust

Why do we check the Electrical conductivity in the Manifold Structure?
a) To avoid the structure from short circuiting the electrical components

b) To make sure the manifold structure is conducting current to the electricol components

c) To moke sure the Anodes are protecting the structure agoinst corrosion

Hvis Flex Joint brukes så blir den installert:
a) Direkte på toppen av brønnhodet

b) Mellom juletre og BOP (Blow Out Preventer)

c) Mellom riser (stigerØr)og BOP

If implemented, the flex joing will be installed:
o) Directly on top of the wellhead

b) Between the XT and the BOP (Blow Out Preventer)

c) Between Riser ond BOP

Hva er forskjellen mellom en "flow base" og en "flow module"?
a) En "flow base" er festet på brønnhodeq mens en "flow module" står plassert på havbunnen
b) En "flow module" er festet på brønnhodet, mens en "flow base" står plassert på havbunnen
c) A "flow base" inneholder kun ett juletre, mens en "flow module" kan inneholde opp til 8

juletrær.

What is the difference between a Flow Base and a Flow ModuleT
a) A flow base is connected directly to the well head, while a flow module stonds on the seq

floor.

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROTTERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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b) A flow module is connected directly to the well head, while a flow base stonds on the seo

floor.
c) A flow base contains just one XT while a flow module can contain up to I XTs.

TechnipFMC har utviklet noe de kaller Reaktivt Flex Joint. Bruk av dette kan føre til følgende Ønskede

resultat:
a) Enklere installasjon av tubing hanger direkte i brønnhodet.

b) En manifold kan nå kobles direkte til et juletre, uten at man trenger å tenke på å legge rørene

i looper for å øke fleksibiliteten ved sammenkobling.

c) Levetiden på et brønnhode kan utvides 10-15 ganger.

TechnipFMC have developed something they cøll Reactive Flex Joint. Use of this product can have the

fo ll ow i n g be nef i ci a ry eff ect :

ø) Simpler installation of tubing hanger directly in the wellhead'

b) A manifold can now be connected directly to a XT, without the need for loops in the piping

to increase the flexibility during the connection.

c) The lifetime of a wellheod cdn now be increased by o factor of 1.0-1.5'

Hva er fordelene med en on-template brønner?

a) Mindre utstyr og enklere installasjon

b) Marine operasjoner er frikoblet fra boring

c) Normalt billigere

What are the advantages with on-tempote wells?

ø) Less equipment and simpler installation

b) Marine operations dre not dependent on the drilling operations

c) They usually are cheaper

Hva kan en krage kobling ikke forbinde til en manifold?

a) Renseplugg Modul

b) Navlestreng

c) Elektriskeledninger

What can ø collet connector not connect to a manifold?

a) Pigloop Module

b) Umbilical

c) Electrical cobles

Hvilken faktor er ikke viktig i designet av manifolder:

a) lndre og ytre trykk

b) ROV tilgang

c) Bunnforhold

Which foctor is not importqnt in the design of Manifolds?

a) lnternal qnd externol pressure

b) ROV Access

c) Soil condition

KANDIDATEN UÅ SEIV KONTROTLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTLSTENDIG
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Hva er hovedforskjellen mellom UCoN systemet og andre oppkoblingssystemer
a) UCON systemet kan koble opp fleksible oljeledninger
b) UCON systemet kan koble opp renseplugg systemer

c) Alle UCON verktøyene kan håndteres av en ROV

What is the main difference between the UCON system and the other Tie-in systems?
a) The UCON system can connect flexible lines

b) The UCON system can connect pig Launchers

c) All UCON connection tools are ROV manipulator held

Bestyttelsesstrukturen er til for å:

a) Beskytte utstyret mot fisking i området
b) Beskytte ROVen (miniubåten) under ROV operasjoner
c) Gi beskyttelse av X-mas tree (juletreet) under work-over arbeid (arbeid på brønnen)

The Protection Structure is?

a) Providing protection from fishing octivities
b) Providing protection for the RAV during ROV operotions
c) Providing protection for the X-møs tree during work-over operations.

Hvorfor har vi en forbindelse mellom hulrommet til produksjons røret?
a) for å gløre det mulig å produsere olje via hulrommet
b) for å muliggjøre gass løft
c) for å gSøre det mulig å pumpe vaeske inn in produksjonsrøret under arbeid på brønnen

Why do we have q cross-over loop from annulus bore to production bore?
ø) Ta be able to produce through annulus.

b) To enable gas-\ift,

c) To be able to pump down fluid into production bore during work over.

Hensikten med en pig loop modul er å :

a) Muliggjøre en avtagbar avstengingsventil

b) Sørge for forbindelse til andre manifolder
c) Muliggjøre rensing av rørledningen i forbindelse med oppstart og drift

The purpose of the pig loop module is to:

a) Provide a removable shut-off volve

b) Provide connections to other manifolds

c) Provide for cleoning of the production train during commissioning and operations

Hvorfor er stive forbindelsesrØr ikke rette, men har spesielle geometriske former?
a) rørene må være formet slik at de går rundt ulike moduler som er i veien

b) for å gjøre det lettere for en ROV å manøvrere rundt på installasjonen

c) for å gi fleksibilitet under installasjon

39.
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Why are rigid spools not straight but have special geometries?

o) in order to avoid parts of the thot is in the way

b) in order to moke it eosier for the ROV to maneuver oround the installation

c) in order to give flexibility during installation

Hva er de tre mest vanlige metodene for å legge rørledninger?

a) S-lay, J-lay og Reel lay

b) Q-lay, J-Walk og Reel laY

c) S-lay, J-lay og Catenary lay

Nqme the three most used methods for loying of pipelines

a) S-loy, J-lay and Reel lay

b) Q-laY, J-Wolk and Reel laY

c) SJay, J-lay and Cøtenary laY

Hvordan og til hva er hydraulikk brukt til i subseakontroll?

a) Til å åpne/lukke ventiler ved at den hydrauliske væsken virker på ventilstempelet i

aktuatoren

b) Til å balansere det eksterne trykket fra havvannet på havbunnen

c) Til å løse opp hydrat blokkeringer mellom ventilene på XT og manifolden

How and for what is hydraulics used in subsea controls?

a) To operate valves by using hydrøulic fluid to dct on the valve stem in the øctuator

b) To balonce the external pressure ot the seabed caused by the water depth.

c) To dissolve hydrate blockage between the valves in the XT or on the manifold.

Hva er det siste skrittet i levetiden til et undervanns oljefelt?

a) Stenge ned produksjonen og fjerne utstyret

b) Plugge igjen brønnene og fjerne utstyret

c) Stenge ned produksjonen og overvåke reselvoaret i L2 år etterpå

What is the last step in the lifecycle of a subsea field development?

a) Shut down production and remove the equipment

b) PIug ond obandon wells, and remove the equipment

c) Shut down production and monitor the reservoir

Velg den rekkefølgen hvor kommunikasjonsmidlene er listet i korrekt rekkefplge med hensyn på

hastighet, raskeste først.

a) Akustisk, optisk, kobber.

b) Kobber, akustisk, optisk.

c) Optisk, kobber, akustisk.

Select the stqtement where the communication method is listed in the correct order with
respect to communicotion speed (fastest first)

a) Acoustic, optic, copper.

b) Copper, ocoustic, optic.

c) Optic, copper, ocoustic.

KANDIDATEN MÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG
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Når er cluster brønner et godt valg?

a) Når det ikke er krav til beskyttelse mot trålfiske
b) Når brønnene skal stå tett
c) Når brønnene skal kobles til en manifold

When is cluster wells a good choice?

a) When there is no requirement for protection against fishing activities
b) When the wells are located close to each other
c) When the wells shall be connected to a manifold

Formålet med og grunnleggende funksjoner til produksjons kontrollsystem er:
a) Å øke uwinningsraten ved å injisere kjemikalier inn i reservoaret
b) Å sikre sikker og stabil produksjon ved fjernkontroll og å overvåke utstyret subsea

c) Å visualisere utstyr subsea til eksperter på land for å redusere stressnivået til personalet

offshore

The purpose and bosicfunctions ofthe production control system are:

a) To increase the recovery rate by chemicøl injection into the reservoir.

b) Ta ensure safe and reliable production by remotely control and monitor the subsea
equipment,

c) To visuolize the subsea equipment to the onshore experts to relax the stress on the
offshore crew.

Hva er det en oljebrønn forbindelse (Well Jumper er bedre) knytter sammen?

a) PLEM og Manifold

b) Manifold og juletre

c) Plattform og Manifold

What does a Well Jumper interconnect?

a) PLEM and Manifold

b) Manifold and XT

c) Platform to Manifold

Essay. Du skal skrive om ett av temaene under. Her skal du skrive en sammenhengende "stil",
omtrent som en liten artikkel i et magasin om temaet. Du skal ikke bare ramse opp ting, eller gi
stikkord. Tegn (hvis relevant)og fortelll
NB! Denne oppgaven teller 1/3 av hele eksamen.

Tema A: IOR lncreased Oil Recovery. Hvorfor er dette et mål? Fortell om ulike metoder/tiltak
man kan Ejørefor å hente mer olje ut av et oljefelt. Drøft fordelerlulemper ved de ulike metodene.

eller

Tema B: Juletrær. Hva består juletreet av, deler og funksjoner? Hva giør juletreet, og hvorfor
er det viktig? Hvilke typer juletre har man?

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTTSTENDIG
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Essay. You shatl write about one of the subjects listed below. You ore supposed to write o coherent

ørticle, something like an article in a magozine. Do not just list up stuff, og give key words. Make

drawings, it you fint thot relevant
NB! This auestion counts 7 ti of the entire exam.

Topic A: IOR lncreased Oil Recovery, Why is this desireable? Explain about the vorious methods

that can be used to extrqct more oil from an oil field. Discuss pros and cons of the

different methods.

or

Topic B: XT (christmas tree, valve tree). Which does it consist of, parts and functions?
What does it do, and why is it important? Which types of XT do you have?

KANDIDATEN UÅ SEIV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FUTLSTENDIG
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Oppgave t (2O%l

a) Forklar hva menes med leveringsservice, og vis med eksempler hvordan dette kan

operasjonaliseres.

b) Forklar hvordan økt leveringsservice påvirker virksomhetens kostnader.

c) Logistikkprosesser og logistikk relatert virksomhet kan ha negativ miljøpåvirkning. Forklar
hvordan man kan redusere den negative miijøbelastning av logistikkvirksomhet.

Oppgave 2l2l%l

Tabellen under viser to prognosemodeller for etterspørsel etter samme produkt for månedene mai -
november. Prognosen i kolonne C er basert på tre måneders glidende gjennomsnitt, mens prognosen i

kolonne D er basert på eksponentiell glatting med glattingskonstant = 0.2

A B c D

Periode
Fa ktisk
etterspørsel

Glidende

eiennomsnitt
Eksponentiell
glatting

mat 2900 3100,00 3293,6
jun 2900 3000,00 3214,9

jul 3100 2900,00 3151-,9

aug 3300 2966,67 3I4L,5
sep 3350 3100,00 3173,2

okt 3300 3250,00 3208,6

nov 3450 33t6,67 3226,9

des

a) Beregn prognose for desember, basert på begge prognosemetodene

b) Vis hvilken av metodene som gir best prognose for perioden mai - november

c) Forklar hva som menes med en nervøs prognose, og diskuter konsekvenser av å ha en for
nervøs prognose.

d) Hvis man ønsker 98% tilgjengelighet (dvs sikkerhetsfaktor på2.05), hvor stort blir
sikkerhetslageret? Ta utgangspunkt i prognosen beregnet ved hjelp av glidende gjennomsnitt

2
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Oppgave 3 (2OYol

Virksomheten i Oppgave 2 ønsker å optimalisere innkjøp og lager. De forventer å selge 35.000 enheter i løpet
av et år. lfølge regnskapssjefen koster det kr 75O,- å gjennomføre en bestilling. Lagerrenten estimeres til 3 %.

Hver enhet koster kr 80,- i innkjøp

a) Forklar hva som menes med kapitalbinding på lager, og hva som påvirker størrelsen av denne
kostnaden

b) Beregn optimalt bestillingskvantum
c) Hvor høye er bestillingskostnadene hvis man kjøper optimalt kvantum?
d) Virksomheten kan få 5% kvantumsrabatt dersom de bestiller minst 5.000 enheter ved hver

bestilling. Er dette et godt tilbud?

)ppg"u. 4lzo%l

a) Forståelsen av den fysiske material- og informasjonsstrømmen er kjernen i all forståelse av
logistikkprosessenes effektivitet. For å forstå og tolke logistikkprosessenes effektivitet har
man innført et sett med begreper: responssyklusens karakteristika, de strukturelle
karakteristika og de administrative karakteristika. Forklar hovedprinsippene ved denne
inndelingen.

b) For å effektivisere logistikkprosessene er det beskrevet 9 strategier i boken til Persson/Virum
Nevn disse 9 strategiene og forklar tre av strategiene som omhandler forenkling av 1)

strukturer, systemer og arbeidsprosesser, 2) differensiering og 3) postponement.

Oppgave 5 (20%l

a) Fra et behov for en vare eller tjeneste oppstår til behovet er dekket er det en del oppgaver som må
gjennomføres. Disse oppgavene er beskrevet i innkjøpsprosessen. Forklar stegene i

innkjøpsprosessen.

b) Peter Kraljic har utviklet en klassifiseringsmatrise med utgangspunkt i leverandørmarkedets
kompleksitet og innkjøpets betydning. Forklar hovedprinsippene i denne klassifiseringsmatrisen.

3



Formelark logistikk

Prognoser

Glidende gjennomsnitt

= prognoseVerdi for periode t
= observert verdi for periode t
= antall observasjoner

Xt-r * Xt-z *... * Xt

Xt

&
n

n
Xt-

n

Eksponentiell glatting

Xt - prognose for periode t
Xt = observert verdi for periode t
q = glattingskonstant

Xt = Xrr * cx (Xt-r - Xt-r)

MAD (Mean Absolute Deviation)

i=n  .

I I X,-'- Xu' l

MAD =

Summen av absoluttfeil

Antallperioder

i=1 MAD =
n

Wilsons formel- EOQ

Hvor mye (q) bør vi bestille hver gang?

q = varemengden som skal bestilles hver gang

h= lagerkostnad per stykk per tidsenhet
r= etterspørsel per tidsenhet
s = besti I li ng/o rdre-kostna d per besti ll i ng/ord re

1av3
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s kan også være omstillingskostnad ved beregning av optimal seriestØrrelse i produksjon

Beregn ing av sikkerhetslager

1,25* MAD= Standardavvik

Beregning av sikkerhetslager når det er usikkerhet i ledetiden

)

5L=Ze Pz*o'f+LT**J

Tabell for servicenivå og sikkerhetsfaktor:

0

o,67

4,84

t
'L,28

1,5

50

75

80

84

90

94

Servicenivå Sikkerhetsfaktor for standardavvik

2av3
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Oppgave 1

al (i) Gi en kort beskrivelse av forsøkene som viser de typiske karakteristika for fotoelektrisk effekt,
oggjør rede for hvordan disse karakteristikaene ble lagt til grunn for en ny kvantefysisk modell
for elektromagnetisk stråling (herunder lys).

(ii) Still opp Bolmers formel, og benytt denne til å beregne

L bØlgelengden
2. frekvensen
tilordnet den røde linjen i linjespekteret til hydrogen.

b) (i) Formuler Kirchhoffs lov for lysende gasser (i 6n setning).

(ii) I solspektret ser vi såkalte frounhoferlinjer.
Med utgangspunkt i Kirchhoffs lov for lysende gosser, gjør rede for hvordan disse linjene
oppstår, og hva de derved karakteriserer?

Oppgave 2

ol (i) En strålekilde sender ut elektromagnetisk stråling med spektral strålingsfluks som angitt i

følgende tabell:

Bølgelengde [nm]

spektralstrålingsflukslw/nml I e I to I z | + Ito
Linjebredden til hver av strålingskomponentene antas å være L nm.

Benytt bl.a. tabellen iVedlegg 1. til å beregne
t. lysfluksen fra strålekilden
2. strålekildens lysutbytte

(ii) Finn lysutbyftet for en lyskilde hvor samme totale strålingsfluks isteden stråler ut som

monokromatisk lys med bølgelengde

L. 510 nm

2. 555 nm

bl (i) Gjør rede for Wiens forskyvningslov, blant annet vha. skisser av spektralfordelingskurver.

(ii) Et absolutt svart legeme (svartstråler) med et overflateareal på L0cm2 har en strålingsfluks
på 40 kW.

Finn bølgelengden for moksimol spektral strålingseksitans.

Oppgave 3

al Still opp Grossmonns /over (dvs. lovene som gjelder ved bestemmelse av likhet mellom farger i et
fargematcheksperiment) på matematisk form, og ElØr med ord kort rede for betydningen av hver

enkelt lov.

bl [MERKNAD: I håndskrift er det vanlig å markere vektorstørrelser med små piler over symbolene istedenfor,
som i denne oppgaveteksten, å benytte fete typer.l

Gitt at R, G og B er de reelle referansestimuliene i ClEs RGB-systemet, og at fargematch-
eksperimenter med de to teststimuliene C, og C, gir følgende fargelikninger:

Cr:1,2R+0,8G
Cr+Q7R31,0G+O3B

(i) Finntristimulusverdienetil C, og C, iRGB-systemet, d.e. henholdsvis R.,, Urrof rr,ot
R'r' G'roy Bcr'

(ii) Sammenhengen mellom de reelle referansestimuliene R, G og B i ClEs standard RGB-system og

de virtuelle referansestimuliene (primærene) X, Y og Z i ClEs standard XYZ-system er gitt ved

likningssette' 
,rorts. neste side)

I a+o | +zo I sss I sas I ass

Side 2 av 8
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Oppgave 3 (forts.l

R = 0,4900X+0,t770Y + O00002
G = 0,31-00X + O,8L24Y + 0,01002
3 = Q2000X + O0106Y + O99002
Finn kromatisitetskoordinatene til C, og C, i XYZ-systemet, d.e. henholdsvis xs, f srog zgr,

oB xcz, Yc2og zsy og avmerk de samsvarende kromatisitetspunkten€ (Xct, ycrl og (xcu ycr)

i det utdelte (x, y)-diagrammet. Trekk til slutt en rett linje mellom de to punktene.

(iii) En ny fargestimulus, C, , fremstilles ved å blande teststimuliene C, og C, additivt (ved

overlagring)iforholdet 1 : 2 (dvs.6n delstimulus C, perto deler stimulus C, ).
Finn kromotisitetskoordinatene til Ca i XYz-systemet, d.e. xs' ycrogzca,, og avmerk det
samsvarende kromotisitetspunktet(xc,ycr) isamme (x,y)-diagram som i pkt.3b(ii).

Oppgave 4

En dimbar lyskilde i form av en plan (flat) lysende skive er montert horisontolt i høyde 1",60 m over
midten (sentrum) av et sirkulærf bord med radius 1,60 m. Lysutstrålingen er som fra en Lømbert-stråler
i den forstand at den lysende skiven stråler (nedover) iht. 2. cosinuslov. Lyskilden er så liten i forhold
til avstandene til de belyste flatene at avstandsloven kan benyttes for hele kilden under ett, dvs.
uten å måtte stykke opp kilden i mindre deler. Når lyskilden ikke er dimmet, har den en lysfluks på

12000|m.

al (i) I hvilken retning ut fra lyskilden er lysstyrken størst (maksimal)?

(ii) Finn maksimol lysstyrke når lyskilden ikke er dimmet?

(iii) La Q være et punkt på bordflaten L,00 m til siden for bordplatens sentrum.
Finn den direkte belysningsstyrken i punkt Q når lyskilden ikke er dimmet.

b) Bordet er stilt inn mot en vegg. Veggflaten kan betraktes som ideelt diffus (Lambert-flate) med
lysreflektans 0,8. La D være et punkt på veggen 0,70 m loddrett over berøringspunktet mellom
bordplaten og veggen.

Beregn hvor mye lyskildens lysfluks må reduseres (ved dimming) dersom kravet er at veggens
luminans i punkt D skalvære 75cd/m2.

Oppgave 5

ol (i) Gjør kort rede for hva som forstås med begrepene

L sløringsluminons
2. ekviva lent sløri ngsl u mi n o ns

med særlig vekt på

- hva forskjellen mellom de to begrepene består i

- de respektive kontekstene (problemstillingene) begrepene inngår i

RedegjØrelsen skal være ledsaget av relevante motematbke utledninger ogformeluttrykk,
samttypiske eksempler på synssituasjoner hvor det enkelte begrep står sentralt.

(ii) På en gråmalt vegg er det med en litt lysere gråmaling skrevet <Fotometri sugerD. Like til siden
for den malte teksten er samme tekst projisert (med nøyaktig samme størrelse) på den samme
veggen vha. en lysprojektor. Under den gjeldende allmennbelysningen er det ved å avpasse
dimmingen av lyset fra lysprojektoren sørget for al luminanskontrasten mellom den projiserte
teksten og den gråmalte veggen er nøyaktig lik luminonskontrasten mellom den malte teksten
og den gråmalte veggen.

Lysrefleksjonen fra veggen kan overalt regnes som ideelt diffus (Lambert-flate), refleksjonen
fra den malte teksten inkludert.

En person står et stykke fra veggen og betrakter de to tekstene med blikket rettet (horisontalt)
normolt inn mot veggen. Med allmenbelysningen uforandret blir det i synsfeltet mellom veggen
og personens øyne tent en kraftig punktlyskilde (som lyser i alle retninger).
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Oppgave 5llorts.l
Med henvisning til redegjØrelsen i punkt 5o(i)

Gjør (med ord og eventuelt også matematiske uttrykk og/eller skisser) rede for den tente
pu nktlyskildens innvirkning på

1. (den målte) luminonskontrosten mellom feltet med den malte teksten (senterfelt)

og det omkringliggende noe mørkere, gråmalte området (omfeltet/bakgrunnen)

2. (den målte) luminonskontrosten mellom feltet med den projiserte teksten (senterfelt)

og det omkringliggende noe mørkere, gråmalte området (omfeltet/bakgrunnen)

3. den <oppfottede luminonskontrosten>> mellom feltet med den malte teksten (senterfelt)

og det omkringliggende noe mørkere, gråmalte området (omfeltet/bakgrunnen), når det tas

hensyn til punktlyskildens blendende virkning

4. den <<oppfottede luminanskontrosten>> mellom feltet med den projiserte teksten (senterfelt)

og det omkringliggende noe mørkere, gråmalte området (omfeltet/bakgrunnen), når det tas

hensyn til punktlyskildens blendende virkning

bl I det følgende antas det at den samlede utstrekningen til de to tekstene beskrevet under pkt.5o) er

så liten at vi over deres fulle (samlede) bredde.

- kan regne avstanden til punktlyskilden som konstant

- kan regne punktlyskilde-lysets innfallsvinkel som konstant

Følgende er oppgitt (jf. pkt. 5o(ii)):
Den gråmalte veggens luminons (bakgrunnsluminansen)/Ør punktkilden tennes er 100cd/m2.

Den gråmalte veggens lysreflektans er 0,5

Den malte tekstens lysreflektans er 0,5.

Personen står 4 meter fra veggen.
Punktlyskilden befinner seg i høyde 0,35 meter loddrett over midtpunktet mellom veggen og

personens øyne,
Punktlyskildens lysfluks er 30 000lumen.
(Parametern e i Holladoys formeler hhv. k = 10 sr-1 og n =2 .)

Finn

t. luminanskontrasten mellom feltet med den malte teksten (senterfeltet) og omfeltet/bakgrunnen
etter at punktlyskilden er tent.

2. luminonskontrasten mellom feltet med den projiserte teksten (senterfeltet) og omfeltet/bakgrunnen
etter at punktlyskilden er tent.

3. den <oppfottede luminanskontrosten>t mellom feltet med den malte teksten (senterfeltet) og

omfeltet/bakgrunnen etter at punktlyskilden er tent.

4. den <oppfottede luminonskontrostenD mellom feltet med den projiserte teksten (senterfeltet) og

omfeltet/bakgrunnen etter at punktlyskilden er tent.

Oppgave 5

al (i) Gjør kort rede for den prinsipielle forskjellen mellom belysningsstyrker beregnet etter punkt-

m etod e n og belys n i n gsstyrke r beregnet etter vi rkn i n g sfa ktorm etod e n.

(ii) Definer med ord og, om relevant, formler følgende størrelser/begreper:

t. midlere nyverdi-belysningsstyrke L minimum midlere vedlikeholdt belysningsstyrke

3. tokhulromsfoktor (takhulromsindeksl 4. ekvivalent takhulromsreflektons

Spesielt skal betydningen av alle symboler som inngår i definisjonsformlene spesifiseres.

bl ltaket iet rom med høyde 2,65m er det montert et lysrør med lengde 120cm. Lysrørets lysfordeling

er som angitt i tabellen i Vedlegg 2.

Bruk punktmetoden til å beregne en tilnærmet verdi for den direkte belysningsstyrken i arbeids-
planet (dvs. 85cm over gulvet) loddrett under lysrørets midtpunkt.

Slutt på oppgavesettet
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VEDLEGG 1
(til bruk iforbindelse med Oppgave 2o)

Øyets relative spektrale lysvirkningsgrad for fotopisk syn, V(2)
(verdier for hver hele nanometer i intervallet 360 nm - 830 nm)

A
360
361
352
363
364
365
366
367
368
359
370
377
372

374
37s
376
377
374
379
380
381

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
39s
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
4ro
4t7
412
473
474
415
416
4L7
418
479
420
427
422
423
424
425
426
427
42a
429
430
437
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
44s
446
441
44a
449
4s0
451
452
453
454
455
4s6
457

x
458
459
450
467
462
463
464
465
466
467
468
469
410
477
472
413
474
475
476
477
474
479
480
487
442
483
484
48s
486
487
488
489
490
49t
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
s03
504
505
s06
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
577
518
519
520
52t
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

534
535
535
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

x
s56
557
558
s59
560
561
562
553
564
565
566
567
568
569
510
57L
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
s83
584
585
585
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
500
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
672
613
674
615
516
677
618
619
620
621
622
623
624

626
627
624
629
630
631
632
633
634
635
635
637
638
639
640
647
642
643
644
64s
646
647
648
649
550
651
652
653

A

654
555
5s6
657
658
659
660
661
562
663
664
565
666
667
668
669
670
611
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
642
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
70t
702
703
704
705
706
707
708
709
710
7tl
7t2
773
774
715
776
777
778
779
720
72t
722
723
724
725
726
727
724
729
730
737
132
733
734
707
708
709

777
772
773
774
175
776
777
7!8
719
720
721
722
735

1
736

738

740
741
742
743
144
745
746
'147

748
749
'150

757
752
753
754
755
756
151
758
759
750
767
762
763
764
765
766
767
768
769
170
777
172
773
774
775
776
777
714
779
780
7at
742
783
184
785
786
787
788
789
790

792
793
794
795
796
797
798
199
800
801
802
803
804
805
806
ao7
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
427
822
823
824
825
825
827
828
829
830
428
429
830

v(1)
0,0000039170000
0,0000043935810
0 0000049296040
0,0000055321360
0,0000062082450
0,0000069550000
0,0000078132190
0,0000087573350
0,0000098398440
0,0000110432300
0,0000123900000
0,0000138864100
0,000015ss72800
0,0000174429600
0,0000195837s00
0,0000220200000
0,0000248396500
0,0000280412600
0,000031s310400
0,0000352152100
0,0000390000000
0,0000428264000
0,0000469146000
0,0000515895000
0,0000571764000
0,0000640000000
0,0000723442100
o,ooooa22r22400
0,000093s081600
0,0001061361000
0 0001200000000
0,0001349840000
0,0001514920000
0,0001702080000
0,0001918160000
0,0002170000000
0,0002469067000
0,0002812400000
0,0003185200000
0,0003s72667000
0,0003960000000
0,0004337147000
0,0004730240000
0,0005178760000
0 0005722187000
0,0006400000000
0,0007245600000
0,0008255000000
0,0009411600000
0,0010698800000
0,0012100000000
0 0013620910000
0,0015307520000
0,0017203680000
0,0019353230000
0,0021800000000
0,0024548000000
0 0027640000000
0,0031178000000
0,0035264000000
0,0040000000000
0,0045462400000
0,0051593200000
0,0058292800000
q0065461600000
0,0073000000000
0,0080865070000
0,0089087200000
0,0097676800000
0,0106644300000
0,0116000000000
0,0125731700000
0,0135827200000
0,0146296800000
0,01s7150900000
0,0168400000000
0,0180073600000
q0192144800000
0,0204s39200000
0,0217182400000
0,0230000000000
0,0242946100000
0 0256102400000
0,0269585700000
0,0283512500000
0,0298000000000
0,0313108300000
0,0328836800000
0 0345211200000
0,03622s7100000
0,0380000000000
0,0398466700000
0,0417680000000
0,0437660000000
0,0458426700000
0,0480000000000
90502436800000
0,0525730400000

VQ.)
0,9998557000000
0,9993046000000
0,9983255000000
0,9968987000000
0,9950000000000
0,992600s000000
0,9897426000000
0,9864444000000
0,9827241000000
0,9785000000000
q9740837000000
0,9591712000000
0,9638558000000
0,9581349000000
0,9s20000000000
0,9454504000000
0,9384992000000
0,9311628000000
0,9234575000000
0,9154000000000
0,9070064000000
0,8982772000000
0,8892048000000
0,8797816000000
0,8700000000000
0,8598613000000
0,8493920000000
0,8386220000000
0,8275813000000
0,8163000000000
0,8047947000000
0,7930820000000
0,7811920000000
0,7691547000000
0,7570000000000
0,7447s41000000
o,7324224000000
0,7200036000000
0,7074965000000
0,6949000000000
0,6822192000000
0,5694716000000
0,6566744000000
0,6438448000000
0,6310000000000
0,6181555000000
0,6053144000000
0,s9247s6000000
0,5796379000000
0,5668000000000
0,ss39611000000
0,5411372000000
q5283s28000000
0,s156323000000
0,5030000000000
0,4904688000000
0,4780304000000
0,45s6776000000
0,4534032000000
0,4412000000000
0,4290800000000
0,4170350000000
0,40s0320000000
0,3930320000000
0,3810000000000
0,3589184000000
0,3558272000000
0,3447768000000
0,3328176000000
0,3210000000000
0,3093381000000
0,2978504000000
0,2865935000000
0,275524s000000
0,2650000000000
0,2547632000000
0,2448896000000
0,2353344000000
0,2260528000000
0,2170000000000
0,2081616000000
0,1995488000000
0,1911s52000000
0,1829744000000

v(Å)
0,0862648500000
0,0816000000000
0,0771206400000
0,0728255200000
0,0687100800000
0,0647697600000
0 0610000000000
0,0573962100000
0,0s395s0400000
0,0506737600000
0,0475496500000
0,044s800000000
0,0417587200000
0,0390849600000
0,036s638400000
0,0342004800000
0,0320000000000
0 0299626100000
0,0280766400000
0,0263293500000
0,0247080s00000
0,0232000000000
0,0218007700000
0,0205011200000
0,0192810800000
0,0181206900000
0 0170000000000
0,0159037900000
0,0148371800000
0,0138106800000
0,0128347800000
0,0119200000000
0,0110683100000
0,0102733900000
0,0095333110000
0,0088451570000
0,0082100000000
0,0076237810000
0,0070854240000
0,0065914760000
0,0061384850000
0,0057230000000
0,00s3430590000
0,0049957960000
0,0046764040000
0,0043800750000
0,0041020000000
0 0038384s30000
0,0035890990000
0,0033542190000
0,0031340930000
0,0029290000000
0,0027381390000
0,002s598760000
0,0023932440000
0,00223727s0000
0,0020910000000
0,001953s870000
0,0018245800000
0,0017035800000
0,001s901870000
0,0014840000000
0,0013844960000
0,0012912680000
0,0012040920000
0,00t7227440000
0,0010470000000

VQ.)

0,00033s3835000
0,0003114404000
0,00028916s6000
0,0002684539000
0,0002492000000
q0002313019000
0,0002146856000
0,0001992884000
0,000185047s000
0,0001719000000
0,0001597781000
0,0001485044000
0,0001383016000
0,0001287925000
0,0001200000000
0,0001118s95000
0,0001043224000
0,0000973356000
0,00009084s8700
0,0000848000000
0,0000791466700
0,0000738s80000
0,0000689160000
0,0000643026700
0,0000500000000
0,0000ss9818700
0,0000522256000
0,0000487184000
0,0000454474700
0,0000424000000
0,0000395610400
0,0000369151200
0,0000344486800
0,0000321481600
0,0000300000000
0,0000279912500
0,0000261135600
0,0000243602400
0,0000227246100
0,0000212000000
0,0000197785500
0,0000184528500
0,0000172168700
0,0000160645900
0,0000149900000
0,0000139872800
0,0000130515500
0,0000121781800
0,000011362s400
0,0000106000000
0,00000988s8770
0,0000092173040
0,0000085923620
0,0000080091330
0,0000074657000
0,0000069595670
0,0000064879950
0,0000060486990
0,0000055393960
0,00000s2578000
0,0000049017710
0,000004s697200
0,0000042601940
0,0000039717390
0,0000037029000
0,0000034521630
0,0000032183020
0 0000030003000
0,0000027971390
0,0000026078000
0,0000024312200
0,0000022665310
0,0000021130130
0,0000019699430
0,0000018366000
0,0000017122300
0,0000015962280
0,0000014880900
0,0000013873140
0,0000012934000
0 0000012058200
0,0000011241430
0,0000010480090
0,0000009770578
0,0000009109300
0,0000008492513
0,0000007917212
0,0000007380904
0,0000006881098
0,0000005415300
0,0000005980895
0,0000005575745
0,0000005198080
0,0000004846123
0,0000004518100
0,000000s198080
0,0000004846123
0,0000004518100

0,000976s896000
0,0009111088000
0,0008s01332000
0,0007932384000
0,0007400000000
0,0006900827000

v()
0,0549805600000
0,0574s87200000
0,0600000000000
0,0626019700000
0,0652775200000
0,0680420800000
0,0709110900000
0,0739000000000
0,0770160000000
0,0802654000000
0,0836668000000
0,0872328000000
0,0909800000000
0,0949175s00000
0,0990458400000
0,1033674000000
0,1078846000000
0,1126000000000
0,1175320000000
0,1226744000000
0,1279928000000
0,1334528000000
0,1390200000000
0,1446764000000
0,1s04693000000
0,1564619000000
0,L627177000000
0,1693000000000
0,1762431000000
0,1835581000000
0,1912735000000
0,1994180000000
0,2080200000000
0,2171199000000
0,2267345000000
0,2368571000000
0,2474812000000
0,2586000000000
0,2701849000000
0,2822939000000
0,2950505000000
0,3085780000000
0,3230000000000
0,3384021000000
0,3s468s8000000
0,3716985000000
0,3892875000000
0,4073000000000
0,4256299000000
0,4443096000000
0,4633944000000
0,4829395000000
0,5030000000000
0,s235693000000
0,5445120000000
0,s6s6900000000
0,5869653000000
0,6082000000000
0,6293456000000
0,6503058000000
0,67087s2000000
0,6908424000000
0,7100000000000
0,7281852000000
0,7454636000000
0,7519694000000
0,7778368000000
0,7932000000000
0,8081104000000
0,8224962000000
0,8363068000000
0,8494916000000
0,8620000000000
0,8738108000000
0,8849624000000
0,8954935000000
0,9054432000000
0,9148501000000
0,9237348000000
0,9320924000000
0,9399226000000
o,9472252000000
0,9540000000000
0,9602561000000
0,9660074000000
0,9712606000000
0,976022s000000
0,9803000000000
0,9840924000000
0,9874182000000
0,9903128000000
0,9928116000000
0 9949501000000
0,9957108000000
0,9980983000000
0,9991120000000
0,9997482000000
1,0000000000000

0,17s0000000000
0,1672235000000
0,1596464000000

0,0006433100000
0,0005994960000
0,0005584547000
0,0005200000000
0,0004839136000
0,0004s00528000
0,0004183452000
0,0003887184000
0,0025598750000
0,0023932440000
0,0022372750000
0,0020910000000
0,0019535870000
0,0018245800000
0,0017035800000
0,0015901870000
0,0014840000000
0,0013844960000
0,0012912680000
0,0012040920000
0,0071227440000
0,0010470000000

0 1522775000000
0,1451259000000
0,1382000000000
0,1315003000000
0,12s0248000000
0,1187792000000
0,1127691000000
0,1070000000000
0,1014752000000
0,0961886400000
0,0911229600000

0,0009765896000
0,0009111088000
0,0003611000000
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VEDLEGG 2
(til bruk iforbindelse med Oppgave 6b)

Lysfordeling for lysrør

Strålingsretning
(grader)

Lysstyrke
(cd)

0,0 366

2,O 366

4,O 365

6,0 365

8,0 364

10,0 350

L2,0 356

14,0 353

L6,0 347

i.8,0 343

20,o 339

22,O 333

24,O 323

26,0 320

Merknad:

Vinklene for strålingsretningene ligger i et plan gjennom lysrørets

sylinderakse, og er regnet relativt til innfallsloddet inn på aksen.
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VEDLEGG 3

STøRREISER OG ENHETER I FYSIKKEN

Størrelse Symbol Benevning Benevningen rel. til fundamentalstørrelsene

MKSC-systemet
(m, kg, s, C)

MKSA-systemet
(m, kg, s, A)

Grunnstørrelser

Masse
Lengde

Tid

Elektrisk strøm
Temperatur
Lysstyrke
Antall partikler

Ladning

Avledede størrelser

Hastighet
Akselerasjon
Bevegelsesmengde (Massefart)
Kraft
Energi
Arbeid
Effekt

Gravitasjonell feltstyrke
Gravitasjonelt potensia I

Elektrisk feltstyrke
Elektrisk potensial
Elektrisk spenning
Elektrisk motstand (Resistans)

Elektrisk resistivitet
Elektrisk konduktans
Elektrisk kapasitans
Elektrisk induktans

\ Elektriskpermittivitet

Magnetisk feltstyrke
Magnetisk fluks
Magnetisk permeabilitet

BØlgelengde
BØlgetall

Bølgefart
Periode
Frekvens
Vinkelfrekvens
Fasevinkel

s

m
l, f,
t
I
T

lu

n

Q,q

o
p
F

E (Ep, Epl

W
P

volt (V)

volt (V)

ohm (O)

g
vs
c
O

v
u, lav

R

p

x
kilogram (kg)

meter (m)

sekund (s)

ampere (A)

kelvin (K)

candela (cd)

mol (mol)

coulomb (C)

newton (N)
joule (J)

joule (J)

watt (W)

siemens (S)

farad (F)

henry (H)

tesla (T)

weber (Wb)

hertz (Hz)

ms^
ms'
kg m s-l
kg m s-2

Kg m's '
kg m2 s-2

kg m2 5-a

ms'
m's '
kg m s-2 c_1

kg m2 s-2 C1
kg m2 s-2 C1
kg m2 s-1 6-2

kg m3 s-1 C2
kg-t 6-z rr 6z

kg-t 11-z rz 6z

kg m2 c2
kg-r 6-r tz 6z

kg s-1 6-t
kg m2 s-1 6-r
kgmC2

m

m'
ms'
s

s-1

s-1

ms'
ms'
kg m s-1

kg m s-2

kg m2 s-2

kg m2 s-2

Kg m's "

ms'
m's '
kg m s-3 A-1

kg m2 s-3 A-1

kg m2 s-3 A-1

kg m2 s-3 A-2

kg m3 s-3 A-2

kg-r 6-z r:42
kg-r 6-z t+ 4z

kg m2 s-2 4-z
kg-r 6-a ra 4z

kg s-z 4-r
kg 62 5-z 4-r
kg m s-2 Æ2

m

m'
ms-
5

s-1

s-1

kg

m

s

C s-1

K

cd

mol

kg

m

s

A
K

cd

mol

Asc

1/R
c
L

6

(B

Qo

l.t

A

k

T

f (vl
(t)

E

NATURKONSTANTER OG ANDRE KONSTANTER INNEN FYSIKKFAGET

Konstant

Lyshastigheten i va kuum
Elementærladningen
Coulombs konstant
Plancks konstant
Boltzmanns konstant
Rydbergs konstant
Bohrs konstant
Stefan-Boltzma nns konstant
Wiens forskyvningskonstant
Maksimalt spektralt lysutbytte

Verdi

2,9979246x108 ms-1
7,6O2t766 x 1O-1e C

8,9875518 x 10s N m2 c-2

6,6260696x10-34 Js
1,3806488x10-23 JK1
1,0973732 x 107 m-1

2,t798690 x 10-18 J

5,6703732 x 10-8 W m-2 K{
2,8977686x10-3 Km
683,002 lm W-1

^v 
3,00 x 108 m s-1

= 1,60 x 10-1e C

= 8,99 x 10s N m2 C2
s 6,63 x 10-34 J s

* 1,38 x 10-23 J K1
x 7,097 x 107 m-1

æ2,t8x 70-18 J

x5,67 x 10-8 W m-2 K{

=2,9Ox 10-3 K m
o 683 lm W-1

Symbol

maks

c

e

k,
h

k
R

B

o
K

rl
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E,=hf=+

M.,^=UFEr,#4

øv, punkt = 4n lu $rl

C- Lo-L
L

En
B

n2

Tv

d'@u,,

da, dAcos e

(sr)

ø"
P

QNØ"pv
A

Yn+t-Yn
Xn+7- Xn

Tmaks = 683#

, dlu..
-V'€ dA.

- 1.. cosO
F 

-L r'

al-

VEDLEGG 4 - Formelark

Er=E,-E^ (n>ml

M"= dø"
d A ou"rft"tu

Me,netto,gråstråter = o a (T 4 - aoToo)

E L",,

7 BII 1\
---t---l), hc\22 n2 I

(n = 3,4, ,,,1

)"^"yr' T = K

= 
d/",. _ d'ø",,
dA. da,dAcose

M" = o.Ta Me,nno = o(74 -To4)

(0, = U 
^"x, ! t@", ^(,L) 

v (2) d ). = e ^"r,1 
@", 

^(1,) 
v U. ) L2,

t =dØuÅ - d@",u,t = -d,J E, = nA

6",, =\ lsrl Eu,u= Eu,ocos2

^ - 
d@v,rettettert

P" - dø",r**"*

dø"
dA

- 
d @v, transmittert

d Øv, inntattenae

/v,e = /v,m36 COS 6

@v,flate = Z /u r.r, (Sf)

L, = 
g E" (sr-l) L" = 

d/u,Tu*'

1t dA

@v,sytinder = E2 lu,^"k(Srl

A[=lto-flt"or"r

/r\l-:l

Rcs=!c 1=tf 1.l c
Ic' J

Gjelder kun
for Lambert-
flater

Lr' a)

(x - x,l

z=ZY
v

LL
c

L cAt

I _ta - 
Lmaks Lmin

"t-tr*r+t.,"

L.. = kE!"en

l,u 
r"(r) at

o+(f2-t1)

- -ø,[,1arm - Øy,O

k = --J:!--h^\l+b)
R

'- R+G+B

._ x^- x+Y+z

L simple -
L1

L2

. _ Lo-Lt" - l+l*

+1

+1

A E u,u,"u

4 @un v

r=t-*

p
b
L

p

L

+1 b

b
L

..", = "[(f )'* r] 
'

RCSr"s = (a, b, p og g er spesifiserte parametere)
p -q p

b
IN

+1

cRF =*

D =!-? = *T

E,,n,

uGR =aroe[q4 F\Lu

x=LY
v

P2

ry=

f =otogLu,^+b r, =fJ'r"tt)at 1 Td = 1 (cd/m'z)' pupillareal i mm2

_ tl N Ø",o

A

, t.b
AL-_" h,\l +b)

n_ Go- R+G+B
Y

Q,,o

N Ø,p
E_L v, drift -

N-in Y=Y,+

X+Y+Z

l.- Bu- R+G+B

._ z'- x+Y+zv Y =Y

AE LIJ*)' +(ay.)' +(Lw*)' aEJ" = aL*)' +(au*)' +(av*)'z arlb = at* )' + (ao* )' + (ab- )'

Iat,u*
i=1Rr = 100-4,6AFuvw,, (i=1,2,...,8,9, 10,..., 14) R" = 100-4,6AEuvw =L00-4,6

8
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