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I FYS1120-undervisningen legger vi mer vekt pa matematikk og numeriske metoder enn det
oppgavene i læreboka gjør. Det gjelder ogsa oppgavene som blir gitt til eksamen. Derfor er det
viktig at du gjør ukesoppgavene som blir gitt. Dersom du syns det er vanskelig a komme
i gang med dem, eller hvis du ikke syns det er nok oppgaver, sa kan du godt gjøre følgende
oppgavene fra boka i tillegg. Fra kapittelet 23: Electric potential (oppgaver pa s. 110 og utover):
Exercises 1,2,13,28

Oppgave 3.1: Elektrisk potensial fra to punktladninger

To positive punktladninger med ladning q er plassert i punktene (x, y) = (0, a) og (0,−a). Vi
setter V (∞) = 0.

a) Vis at potensialet langs x-aksen er

V =
1

4πε0

2q√
x2 + a2

. (1)

b) Plott potensialet fra x = −4a til x = 4a.

c) Finn x-komponenten av E-feltet pa x-aksen. La x >> a, virker det elektriske feltet fornuftig
i denne grensen?

Oppgave 3.2: Diskusjonsspørsmal

a) Et potensial kan ha forskjellige verdier avhengig av hvilket punkt du sammenlikner med.
Hvordan vet et voltmeter hva det skal male nar du kobler det mellom to punkter?

b) Hvorfor benytter man bade potensiell energi og elektrisk potensial?

Oppgave 3.3: Manipulasjon av protoner

a) Hvor mye arbeid kreves for a dytte to protoner veldig sakte mot hverandre fra en avstand
pa 20 nm (atomær skala) til en avstand pa 3 fm (nukleær skala)?

b) Vi modellerer en Be-kjerne bestaende av 3 protoner som en likesidet trekant med ett proton
i hvert hjørne. Lengden pa hver side er 2.0 fm. Hvor mye arbeid kreves for a sette sammen
en slik kjerne dersom man antar at protonene kommer fra uendelig langt vekk?

Oppgave 3.4: Klinkekule av elektroner

Vi vil lage en klinkekule som bare bestar av elektroner. Klinkekulen har radius R = 1 cm og
masse m = 10 g. Siden all massen er elektroner, har kulen en ladning pa Q = 48 180 C.

a) Vi antar uniform ladningstetthet ρ. Finn det elektriske feltet inni og utenfor kulen. Hint:
En Gauss-flate som ligger inni kulen vil ikke inneholde hele den totale ladningen Q.
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b) Nar vi lager denne kulen, setter vi sammen elektronene én etter én inntil ladningen er Q.
Dette kan minne litt om oppgave 3, men vi skal benytte oss av energitetthet til a beregne
totalenergi. Dette er et tema i neste kapittel, men vi introduserer det allerede na.

Energibevaring fører til at arbeid utført blir lagret som energi i det elektriske feltet. Ener-
gitettheten er

ue =
1

2
ε0E

2. (2)

Finn det totale arbeidet som ma gjøres for a sette sammen en slik klinkekule.
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