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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 syns det er vanskelig å komme i gang med dem,
eller hvis du ikke syns det er nok oppgaver, så kan du godt gjøre følgende
oppgavene fra boka i tillegg.
Fra kapittelet ’Direct-Current Circuits’ (oppgaver på s. 215 og utover): Exer-
cises 3,13, 44
Fra kapittelet ‘Magnetic Field and Magnetic Forces’ (oppgaver på s. 258 og
utover):1, 4, 10, 18

Figur 1: En Wheatstone-bro

Oppgave 1 Wheatstone-broen Kretsen i figur 1 kalles en Weatstone-
bro. Denne kan brukes til å bestemme resistans til en ukjent motstand R. Det
er tre variable motsander R1, R2 og R3, verdiene til disse motstandene er til
enhver tid kjent. Med bryterne S1 og S2 lukket, varieres de tre motstandene
til galvanometeret måler null strøm. Da sier vi at broen er balansert. Vis at
under disse forholdene er resistansen til den ukjente motstanden gitt ved

R =
R1R3

R2
.



Oppgave 2 Sfærisk symmetrisk strøm
Vi skal nå se på to konsentriske kuleskall, laget av metall, med radius a og b
(a < b). I sjiktet mellom kuleskallene er det et svakt ledende materiale med
konduktivitet σ. Husk at konduktivitet er definert som σ ≡ 1/ρ, der ρ er
resistiviteten til materialet.

a) Anta at ved tiden t = 0 finnes det en ladning +Q på det innerste
kuleskallet, og en ladnig −Q på det ytterse skallet. Finn strømtettheten
som funksjon av posisjon mellom kuleskallene, ~J = ~J(r).

b) Finn strømmen I(t = 0) fra det innerste kuleskallet til det ytterste.

c) Finn resistansen i materialet mellom kuleskallene.

d) Finn ladningen på det innerste kuleskallet som funksjon av tiden t.
Hint: Sammenlingn denne situasjonen med en kondensator som utla-
des.

Oppgave 3 Det magnetiske momentet til hydrogenatomet
I Bohrs atommodell for hydrogenatomet går et elektron som er i laveste
energitilstand, i en sirkulær bane rundt et proton. Hastigheten til elektronet
er da 2.2× 106 m/s, radius til banen (også kalt Bohrradien) er
a0 = 5.3× 10−11 m.

a) Finn omløpstiden T til elektronet.

b) Ved å betrakte på elektronets bane som en strømsløyfe, hva blir da
strømmen?

c) Elektronets bevegelse gir opphav til et magnetisk dipolmoment. Finn
dette magnetiske dipolmomentet.

d) Vi plasserer et hydrogenatom i et magnetfelt på 1 T. Finn den poten-
sielle energien til hydrogenatomet for disse to tilfellene:

(i) Magnetfeltet har samme retning som det magnetiske dipolmo-
mentet til hydrogenatomet.

(ii) Magnetfeltet har retning normalt på det magnetiske dipolmomen-
tet til hydrogenatomet.

I hvilken av situasjonene, (i) og (ii), vil det magnetiske dipolomomentet
innrette seg etter magnetfeltet?



Figur 2: En strømførende ledning som delvis ligger i et magnetfelt. Retningen
til magnetfeltet er ut av arket.

Oppgave 4 Kraft på en strømførende ledning
I figur 2 ser vi en strømførende ledning. Den delen av ledningen som har
formen til en halvsirkel ligger inne i en region med et uniformt magnetfelt
som peker rett ut fra oppgavearket. Retningen til ladningsbærerne indikeres
av retningen til pilene. Finn kraften som virker på ledningen på grunn av
magnetfeltet.


