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I FYS1120-undervisninga legg vi meir vekt på matematikk og numeriske
metoder 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 ‘Electric charge and electric field’
(oppgåver på s. 39 og utover): Exercises 1, 25, 50, 57.

Oppgåve 1 Litt oppvarming

a) Estimer forhaldet mellom den gravitasjonelle og den elektriske tiltrek-
ninga mellom eit proton og eit elektron, Fg/Fe.

b) I eit hydrogenatom er den klassiske baneradiusen til elektronet rundt
protonet r = 5.3 · 10−11m. Kva er farta til elektronet viss det går i ei
perfekt sirkelbane?

c) Sjå for deg to metallkuler som heng ved sida av kvarandre. Du ser at
dei tiltrekker kvarandre. Kva kan du seie om kva ladning kulene har?
Forklar kva som vil skje viss kulene berører kvarandre. Er det mogleg
at dei festar seg saman?

d) Jorda har faktisk ei nettoladning som gir han eit elektrisk felt som
peiker radielt mot sentrum, med ein storleik på omlag 150 N/C nær
overflata. Kor mykje ladning må ein person på 80 kg ha for å overvinne
gravitasjonskrafta? Spesifisér kva fortegn ladninga må ha.

Oppgåve 2
I denne oppgåva skal me sjå på feltet frå ein dipol. Tenk deg ei ladning
q1 = −q plassert i punktet (−d, 0, 0) og ei ladning q2 = q i punktet (d, 0, 0).
Begge ladningane er festa så dei ikkje kan bevege seg. Oppsettet er skissert
i figur 1.

a) Lag ei skisse av det elektriske feltet frå dipolen.

b) Vis at det elektriske feltet frå dipolen langs x-aksen der |x| > d kan
skrivast som

Ex =
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2πε0
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Figur 1: Ein dipol.

der p = 2dqi er dipolmomentet og p = |p|. Vis at når x� d så er Ex

omvendt proporsjonal med x3.

c) Finst det nokon punkter langs x-aksen der feltet er nøyaktig null?

d) Viss ladningane ikkje er nøyaktig like store, dvs. |q1| 6= |q2| – finst det
då nokon punkter langs x-aksen der feltet er null?

e) La no ladningene vere like store og motsatt retta slik som i starten av
oppgåva. Finn feltet langs y-aksen og vis at for y � d er det omvendt
proporsjonalt med y3. Hint: Korleis vil vektorane legge seg saman langs
y-aksen? Lag ei teikning.

Oppgåve 3
To positive punktladninger med ladning Q haldast fast på x-aksen i punkta
−a og a. Så vert ei tredje positiv ladning med ladning q og masse m plas-
sert på x-aksen i ein posisjon x0. Han er tvinga til å bevege seg langs aksen.
Dessutan vert han plassert mykje nærare origo enn a, det vil seie at |x0| � a.

a) Finn frekvensen til svingerørsla som ladninga q får. Hint: Bruk at (1+
z)n = 1+nz+ (n−1)n

2 z2+· · · (sjå t.d. Rottmann), og hugs at viss |z| � 1
så kan du som ein veldig god tilnærming stryke ledd av høgare orden.
Hugs også differensiallikninga for ein harmonisk oscillator: x′′+ω2x =
0, der ω er svingefrekvensen.

b) Viss me i staden plasserte ladninga på y-aksen og lot han bevege seg
fritt i xy-planet – kva for rørsle ville han då fått?


