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I FYS1120-undervisninga legg vi meir vekt på matematikk og numeriske meto-
der enn det oppgåvene i læreboka gjer. Det gjeld òg oppgåvene som vert gitt
til eksamen. Difor er det viktig at du gjer vekesoppgåvene som vi gir.
Viss du syns det er vanskeleg å komme i gong med dei, eller viss du ikkje syns
det er nok oppgåver, så kan du godt gjere dei følgjande oppgåvene frå boka i
tillegg. Frå kapittelet ‘Current, Resistance and Electromotive Force’ (oppgåver
på s. 180 og utover): Exercises 1, 7, 12, 28, 29, 30.

Oppgåve 1 Oppvarming
Kva står på voltmeteret og ampéremeteret for dei tre kretsane i figur 1?

Figur 1: Tre kretsar.

Oppgåve 2 Kirchhoffs lover
Sjå på kretsen i figur 2. Straumen gjennom 6-ohms-motstanden er 4 A i retninga
som er vist. Kva er straumen gjennom 25- og 20-ohms-motstandane? Kva er
spenninga V over batteriet?

Figur 2: Ein krets.

Oppgåve 3 iPython Notebook: Partikkel i magnetfelt
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Denne veka handlar den numeriske oppgåva om rørsla til ladde partiklar i mag-
netiske felt. Oppgåva er innmari relevant for oblig 2.

Notebook-fila ligg i vekesoppgåvemappa på nettsida og heiter partikkel-i-magnetfelt.ipynb.
Køyr ho på vanleg måte ved å laste ho ned, opne ein terminal, gå til mappa
der ho ligg og skrive ipython notebook –pylab inline <filnamn>. Treng du
meir iPython-hjelp kan du sjå på oppgåvesettet frå førre veke, og evenuelt spørre
oss på gruppe eller i kommentarfeltet på bloggen.

Oppgåve 4 Diskusjonsoppgåver

a) To koparledningar med ulike diametre er festa saman ende mot ende. Viss
det går ein straum i ledningane, kva skjer med elektrona når dei går frå
den store ledninga til den mindre? Vil driftsfarta deira auke, minke eller
vere uendra? Forklar.

b) Batteriar er alltid merka med kor mykje spenning dei har. Til dømes er eit
AA-batteri merka med 1.5 volt. Kunne det vore ein idé å i tillegg merke
dei med kor mykje straum dei leverar? Kvifor, eller kvifor ikkje?

Oppgåve 5 Målingar på ein krets
Figur 3 viser ein krets der eit voltmeter V er festa over terminalane til eit
batteri. Motstanden som er teikna inn mellom voltmeter-endane er den interne
motstanden r i batteriet. Batteriet er kopla til ein krets med ein motstand
R, ein brytar S og eit ampéremeter A. Hugs at det ikkje går nokon straum
gjennom voltmeteret og at det ikkje er noko spenningsfall (eller motstand) i
ampéremeteret. Her kjem oppgåva:

Når brytaren S er open (straumen kan ikkje gå gjennom) viser voltmeteret
3.5 V. Når brytaren vert lukka faller voltmeteret til 3 V, og ampéremeteret viser
1.5 A. Finn den elektromotoriske spenninga (emf) ε og den interne motstanden
r i batteriet, og kretsmotstanden R.

Figur 3: Ein krets.

Oppgåve 6 Lynnedslag
Eit lyn slår ned i den eine enden av ein lynavleiar av stål, og lagar ein straum
på 30 000 A som varar i 65 µs. Lynavleiaren er 1 m long og 2 cm i diameter,
og den andre enden av han er kopla til bakken via 40 m koparledning med 5.0
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mm i diameter. Resistiviteten i stål og kopar er høvesvis ρstål = 20 × 10−8Ωm
og ρkopar = 1.72 × 10−8Ωm.

a) Finn potensialforskjellen mellom toppen av lynavleiaren og botnen av ko-
parledninga medan det går straum der.

b) Finn den totale energien som vert avsett i lynavleiaren og koparledninga
frå lynnedslaget.
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