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I FYS1120-undervisningen legger vi mer vekt på matematikk og numeriske
metoder 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 synes det er vanskelig å komme i gang, eller hvis du ikke
synes det er nok oppgaver, kan du godt gjøre følgende oppgaver fra læreboka i
tillegg: Fra kapittel 25, Current, Resistance and Electromotive Force: Exercises
1,2,10,28

Oppgave 1 Dielektrisk platekondensator
To ledende plater plasseres parallellt for å lage en kondensator. Hver av platene
har et areal på 0.1 m2. En stømforsyning holder spenningen mellom platene på
5.00 kV og avstanden mellom platene er 0.02 m.

a) Hva blir kapasitansen?

b) Hva er ladningen på hver plate?

c) Hvor stort er det elektriske feltet mellom platene?

Vi kobler fra strømforsyningen og setter inn et dielektrikum mellom platene.
Spenningen mellom platene faller til 1.00 kV. Anta at ladningene som var på
platene før vi begynte å koble fra strømforsyningen, fortsatt er der.

d) Hva er kapasitansen etter at dielektrikumet er satt inn?

e) Hva er dielektrisitetskonstanten for materialet?

f) Hva er permittiviteten til dielektrikumet?

g) Hva blir den induserte ladningen på overflaten av dielektrikumet?

h) Hva er det elektriske feltet på innsiden av det dielektriske materialet?

Oppgave 2 Lydkabler
Kobber og sølv er de to vanligste materialene brukt som leder i lydkabler. Sølv
har noe lavere resistivitet enn kobber, så sølvkabler kan lages tynnere enn kob-
berkabler. La oss se på en kobberleder med diameter på 0.5mm og lengde 5.0 m.
(Kobber har ρC = 1.7× 10−8 Ω m)

a) Hva er motstanden i lederen?

b) Hva måtte diameteren vært dersom vi skulle laget en sølvkabel med samme
lengde og motstand? (Sølv har ρS = 1.5× 10−8 Ω m.)

Oppgave 3 IPython Notebook og partikkel i elektrisk felt
I denne oppgaven skal vi bruke IPython Notebook til å beregne banen til en
ladd partikkel i et elektrisk felt. IPython Notebook er et program der man kan
lage dokumenter som inneholder både tekst, ligninger, figurer og kjørbar kode.

For å installere IPython Notebook på datalaben kjører du følgende kommando:

/mn/felt/u9/svennard/python/install.sh

Dersom du bruker egen ubuntu-maskin kjører du:
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sudo apt-get install ipython-notebook

For andre plattformer anbefaler vi å installere Canopy fra https://www.enthought.
com/products/canopy/

IPython Notebook kjøres ved å skrive:

ipython notebook --pylab inline

Under ukesoppgaver på emnesiden ligger det en fil som heter IntroduksjonOgPartikkeliEFelt.ipynb.
Last ned denne filen, og åpne deretter IPython Notebook fra den mappen der
du lagret filen, og du vil få videre instruksjoner.

Oppgave 4 Resistivitet i en konusformet leder
Anta en konusformet (avkappet kjegle) leder med resistivitet ρ. Radiene i endene
er r1 og r2 og lengden er L.

Figur 1: Konusformet leder.

a) Beregn motstanden mellom endeflatene i lederen.

b) Sjekk at resultatet ditt er konsistent med motstanden i en sylinderformet
leder: R = ρL/πr2.

c) På en eller annen måte klarer vi å gi konusen en strømtetthet på |J| = ar
rettet langs konusaksen. Finn forskjellen i strøm fra den ene enden til den
andre. Vil denne lederen forbli nøytral over tid?
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