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I FYS1120-undervisningen legger vi mer vekt på matematikk og numeriske me-
toder enn det oppgavene i læreboka gjør. Det gjelder også oppgavene som blir
gitt til eksamen. Derfor er det viktig at du gjør ukesoppgavene som blir
gitt. Dersom du syns det er vanskelig å komme i gang med dem, eller hvis du
ikke syns det er nok oppgaver, så kan du godt gjøre oppgaver fra boka i tillegg.
Fra kapittelet 31: Alternating Current og kapittel 32:

Figur 1

Oppgave 1 L-R-C parallell-krets
En L-R-C krets er koblet til en AC-kilde med konstant amplitude V og en
variabel frekvens ω. Se 1

a) Finn uttrykk for amplituden til IR, IL, og IC som er strømmene gjennom
resistansen, spolen og kondensatoren

b) Lag en graf av IR, IL og IC som funksjoner av ω for V = 200 V, R = 50 Ω,
L = 1.0 H og C = 20µF.

c) Se på IC og IL i grensene ω → 0 og ω → ∞. Forklar hvorfor IL og IC
oppfører seg som de gjør.

d) Beregn ressonansfrekvensen (i Hz) til kretsen og sketsj et fasediagram ved
ressonansen. Hva er amplituden til strømmen gjennom kilden ved denne
frekvensen?

e) Ved resonansfrekvens, hva er strømmen gjennom motstanden, spolen og
kondensatoren?

Oppgave 2 Ultraviolett stråling
Det eksisterer to former for ultraviolett stråling. Ultraviolett A (UVA) med
bølgelengde fra 320 nm til 400 nm. Denne strålingen er ikke veldig skadelig for
huden, og den er viktig for produksjon av D-vitaminer. Ultraviolett B (UVB)
med bølgelengde fra 280 nm til 320 nm er mer skadelig fordi den i større grad
forårsaker hudkreft.

a) Finn frekvensene for UVA og UVB

b) Finn bølgetallet til UVA og UVB
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Oppgave 3 Felt ved lyspære
Vi kan modellere en 75 W lyspære som en kule med diameter 6 cm. Vi kan anta
at 5% av effekten går til synlig lys, mens resten går med til infrarød stråling.

a) Hva er intensiteten til det synlige lyset (i W/m2) ved overflaten til pæren?

b) Hva er amplituden til det elektriske og magnetiske feltet ved overflaten til
lyspæren om vi antar en sinusbølge med intensiteten fra forrige oppgave?
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