
FYS1120: Labøvelse — Grunnleggende elektromagnetisk m̊aleteknikk

Oppdatert oktober 2021

Les dette i god tid før lab!

For å gjennomføre denne labben i løpet av den tiden som er

satt av, kreves det at du er tilstrekkelig forberedt. Les derfor
gjennom denne oppgaveteksten p̊a forh̊and, og gjør

deloppgavene som er gitt under delseksjonene “Før lab”(totalt

6 enkle oppgaver). Delseksjonene som heter “P̊a laber det nok
å skumlese før selve labben.

Svar p̊a alle oppgavene (b̊ade før og i løpet av labben) i en

Jupyter notebook, som s̊a skal godkjennes av labassistenten p̊a

slutten av labben. Pass p̊a at notebooken er godt oversiktlig.
Det enkleste er å bruke undertitler som svarer til

oppgave-numrene i denne oppgaveteksten (men det er lov å
bruke andre undertitler, s̊a lenge de er lette å forst̊a).

1 Indre resistans i et voltmeter

Vanligvis antar vi at resistansen i et voltmeter er svært høy,

slik at det ikke g̊ar noe strøm av betydning gjennom det. Det
er likevel viktig å vite hva den faktiske verdien av voltmeterets

indre resistans er for å kunne vurdere om denne tilnærmingen

kan brukes eller ikke i et konkret tilfelle. Vi skal n̊a se p̊a en
metode for å bestemme denne indre resistansen.

1.1 Før lab

Anta at du har en kondensator med kjent kapasitans C som er

ladet. Hvis vi kobler kondesatoren i serie med en motstand, s̊a
vil kondensatoren lades ut gjennom motstanden. I v̊art tilfelle

vil motstanden være et voltmeter med resistans R, som vist i

figur 1. Spenningen (potensialforskjellen) U over kondesatoren
ved en tid t etter kretsen har blitt sluttet er da gitt ved1

U = U0e
−t/τ . (1)

Her er U0 lik spenningen over kondensatoren før kretsen blir
sluttet, og τ ≡ RC er tidskonstanten til kretsen. Vi kunne alts̊a
funnet R eksperimentelt ved å plotte spenningen over

kondensatoren mot tid, og s̊a tilpasse en eksponentiell kurve til
målepunktene. Men en eksponentiell funksjon kan være

vanskelig å tilpasse. Derfor vil vi linearisere ligning (1) og gjøre
en lineær tilpassning i stedet.

OPPGAVE 1.1.1: Ta logaritmen til ligning (1). Ligningen er
n̊a lineær, dvs. p̊a formen y = at+ b. Hva er y, a og b uttrykt

ved τ , U og U0? Gitt at du har en tilpassning til denne lineære
funksjonen, hvordan kan du finne resistansen R?

1Dette blir utledet i seksjon 15.2.1 i læreboken (Elementary
Electromagnetism Using Python).

Fig. 1. En kondensator med kapasitans C koblet i serie med
et voltmeter. Voltmeteret kan ses p̊a som en motstand med re-

sistans R.

OPPGAVE 1.1.2: Basert p̊a forrige oppgave, lag et kort

python skript som tar inn en liste med målepunkter for

spenningen U og tilsvarende verdier for tiden t, og finner et
estimat av resistansen R basert p̊a disse. Dette skal gjøres ved

at skriptet lager en lineær tilpassning2 til målepunktene, som

indikert i forrige oppgave. Skriptet skal ogs̊a plotte
målepunktene og de tilpassede kurvene, b̊ade p̊a eksponentiell3

og p̊a lineær form (det skal alts̊a bli to plott).

1.2 P̊a lab

Dere trenger: et multimeter, en kondensator, fire ledninger,

en spenningskilde (med fastsatt spenning).

OPPGAVE 1.2.1:

1. Lad opp kondensatoren. Dette gjøres ved å koble den i

serie med spenningskilden.

2. Sjekk at kondensatoren er ladet ved å måle spenningen

over den. Til dette m̊a et voltmeter kobles til inngangene

p̊a kondensatoren, alts̊a parallelt med spenningskilden.
Voltmeteret er del av mulitimeteret, og kobles til gjennom

inngangene merket med COM og V Ω. Koble til
voltmeteret p̊a en slik måte at spenningskilden kan kobles
fra uten at voltmeteret må kobles fra. Skriv opp

spenningen som måles n̊a.

3. Koble batteriet fra kondensatoren. Kondensatoren vil n̊a

lades ut via voltmeteret, og dere burde se at spenningen

over kondensatoren faller. Skriv opp spenningen i jevnlige
tidsintervaller (f.eks. 2-3 målinger per minutt) i 6-7
minutter. Tidspunktene for målingene må selvfølgelig
skrives opp ogs̊a.

2For å gjøre tilpassningen kan du for eksempel bruke Scipy-
funksjonen scipy.stats.lingress().

3For å plotte den eksponentielle kurven trenger du ikke gjøre en
ny tilpassning; du kan fint bruke resultatene fra den lineære tilpass-
ningen til dette.
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4. Etter 6-7 minutter vil dere ha nok m̊alinger, men
spenningen vil enn̊a ikke være null (men vil synke

langsomt). Kortslutt kondensatoren4 ved hjelp av en eller

to frie ledninger. Noter kvalitativt hvor fort spenningen
over kondensatoren blir null n̊ar den kortsluttes.

5. Koble batteriet til kondensatoren igjen. Noter kvalitativt

hvor fort kondensatoren lader seg opp igjen. Forklar
hvorfor det g̊ar s̊a mye fortere å lade opp kondensatoren

enn det tok å lade den ut n̊ar dere tok målingene.

6. Bruk skriptet dere lagde i oppgave 1.1.2 til å finne
resistansen i voltmeteret, og for å plotte målepunktene og

de tilpassede kurvene i b̊ade eksponensiell og lineær form.

Husk å spesifisere enheter!

2 Indre resistans i et amperemeter

Tilsvarende antar man ofte at et amperemeter har en

neglisjerbar resistans, slik at man ikke trenger å ta hensyn til
noe spenningsfall over amperemeteret n̊ar man m̊aler

strømmen i en krets. Vi skal her se p̊a en metode for å finne

den faktiske resistansen i et amperemeter.

2.1 Før lab

For å finne resistansen RA i amperemeteret kan vi ganske rett
frem bruke Ohms lov, dvs. RA = U/I, der U er spenningen over

ampermeteret, og I er strømmen som g̊ar igjennom det. Men

med kun én måling blir resultatet ganske utsatt for m̊alefeil.
Derfor måler vi heller fem forskjellige spenninger og tilsvarende

strømmer. Om vi plotter U mot I, og tilpasser en linje, s̊a vil
gradienten til denne linjen tilsvare RA (ved Ohms lov).

OPPGAVE 2.1.1: Lag et kort python skript som tar inn en

liste med målepunkter for strømmen I og tilsvarende verdier

for spenningen U , og finner resistansen RA. Dette skal gjøres
ved at skriptet lager en lineær tilpassning til målepunktene,

som indikert ovenfor. Skriptet skal ogs̊a plotte m̊alepunktene

og den tilpassede linjen. Her kan du nok kopiere mye av koden
fra oppgave 1.1.2.

2.2 P̊a lab

Du trenger: To multimetere, ledninger (antakelig fem), en

spenningskilde (med fastsatt spenning), variabel motstand.

VIKTIG, VIKTIG! Den variable motstanden kan bli

svidd og ødelagt hvis det g̊ar for mye strøm gjennom
den. Dessuten kan sikringen i amperemeteret g̊a om

det g̊ar en strøm sterkere enn 100mA. For å forhindre

dette m̊a man aldri skru resistansen i motstanden
lavere enn 500 Ω. Dette betyr at n̊ar dere skrur opp
eller ned resistansen, s̊a m̊a dere gjøre det p̊a en slik
m̊ate at resistansen ikke midlertidig blir lavere enn
denne verdien. Labansvarlig blir veldig glad om vi

klarer å unng̊a mange ødelagte sikringer i år.

4En kortslutning er en elektrisk forbindelse mellom to forskjellige
potensialer (her inngangene p̊a kondensatoren), uten at det er noe
motstand imellom.

OPPGAVE 2.2.1:

1. Skru den variable motstanden til 500Ω

2. Sett opp kretsen som i figur 2. Amperemeteret kobles til

inngangene merket med COM og 100mA

3. Skriv opp spenningen over, og strømmen gjennom
amperemeteret.

4. Gjenta m̊alingene for forskjellige resistanser i den variable
motstanden. Bruk resistansene 700Ω, 1000Ω, 1200Ω og

1500Ω.

5. Bruk skriptet du lagde i oppgave 2.1.1 til å finne

resistansen i amperemeteret, og for å plotte målepunktene
og den tilpassede linjen. Husk å spesifisere enheter!

Fig. 2. Oppsett for oppgave 2. Den variable motstanden R er

der for å regulere spenningen over amperemeteret, siden spen-

ningskilden ϵ ikke er variabel.

3 Indre resistans i et termoelement
(Peltier-element)

I en krets som er sammensatt av to forskjellige metaller eller
halvledere kan en temperaturforskjell mellom endene p̊a

kretsen føre til at det oppst̊ar en elektrisk spenning og strøm.

Dette skyldes at frie ladningsbærere (vanligvis elektroner) i
snitt vil bevege seg mot den kalde siden av hvert metall, slik at

det oppst̊ar en total ladningsforskjell (og dermed spenning),

b̊ade over hvert metall, og mellom de to metallene5. Tror du
denne effekten funker i revers ogs̊a? Dvs., vil en ytre spenning

og tilsvarende strøm gjøre at det oppst̊ar en

temperaturforskjell over kretsen?

Et Peltier-element er en sammensetning av forskjellige
halvledere eller metaller som skal utnytte denne

termoelektriske effekten. Om det plasseres mellom et

varmereservoir og et kuldereservoir funker det som en
spenningskilde, der størrelsen p̊a spenningen er avhengig av
temperaturforskjellen til de to reservoirene. Men spenningen vil

ogs̊a synke jo mer strøm det g̊ar gjennom elementet. Sistnevnte
stemmer i prinsippet for en generell spenningskilde, men er

særlig merkbart for et lite Peltier-element. Grunnen til dette
strøm-avhengige spenningsfallet er kildens indre resistans.

Denne kan modelleres ved en liten motstand som er koblet i
serie med (den idealiserte) spenningskilden, men som i praksis
er umulig å isolere fra kilden (se figur 3). Den indre resistansen

5Forst̊ar du denne termoelektriske effekten godt n̊a? Nei? Det g̊ar
fint, du trenger ikke forst̊a denne for å gjennomføre labben. Hvis du
vil vite mer, s̊a lønner det seg å søke p̊a thermoelectric effect eller
Seebeck-effect, eller ogs̊a Peltier-effect p̊a google eller YouTube.

2



Fig. 3. Oppsett for oppgave 3. Den variable motstanden R er
der for å regulere strømmen som g̊ar gjennom Peltier-elementet.

Den indre resistansen r er en ikke-separabel del av Peltier-

elementet

begrenser effektiviteten til Peltier-elemeter som generator eller

kjøle-element. Vi skal her bestemme størrelsen p̊a den indre
resistansen til et slikt Peltier-element.

3.1 Før lab

OPPGAVE 3.1.1: Anta at du har et Peltier-element som har
en emf6 ε og indre resistans r. Det g̊ar en strøm I gjennom

elementet. Finn et uttrykk for spenningen U som du vil m̊ale

ved å koble et voltmeter til Peltier-elementet, uttrykt ved ε, r
og I. Hvis du plotter U mot I, hvordan kan du da finne r? Hva

med ε? Du kan ta utgangspunkt i figur 3, men resten av kretsen

utenfor Peltier-elementet p̊avirker ikke svaret s̊a lenge I er gitt.

Du kobler n̊a en ytre motstand med resistans R parallelt med
voltmeteret, slik at kretsen blir seende ut som i figur 3. Vi

antar at det ikke g̊ar noe strøm gjennom voltmeteret, kun

gjennom motstanden. Størrelsen p̊a denne ytre motstanden
regulerer alts̊a størrelsen p̊a strømmen I som g̊ar gjennom

Peltier-elementet, og strømmen kan finnes ved Ohms lov:
I = U/R.

OPPGAVE 3.1.2: Lag et kort python skript som tar inn en

liste med målepunkter for spenningen U og tilsvarende verdier

for resistansen R, og finner den indre resistansen til
Peltier-elementet r samt emfen ε. Dette skal gjøres ved at

skriptet lager en lineær tilpassning basert p̊a målepunktene,

som indikert i oppgave 3.1.1. Skriptet skal ogs̊a plotte
målepunktene og den tilpassede linjen. Her vil du nok igjen

kunne gjenbruke en del av koden du lagde tidligere.

3.2 P̊a lab

Du trenger: Peltier-element, kobber sylindere (en som er hul,
og en som er fyllt), variabel motstand, multimeter, ledninger

(antakelig fire), spenningskilde.

OPPGAVE 3.2.1: Utforsk Peltier-elementet kvalitativt

1. Koble Peltier-elementet til voltmeteret. Legg elementet p̊a
bordet. Observer ca. hvilken spenning elementet

6Med emf menes spenningen som spenningskilden kan generere.
Dette er lik spenningen mellom polene til kilden n̊ar det ikke g̊ar noe
strøm (som kan for̊arsake spenningsfall).

genererer.

2. Legg elementet i en åpen handflate. Hva skjer med

spenningen?

3. Legg n̊a den andre handa opp̊a elemetet, slik at det ligger
mellom to hender. Hva skjer med spenningen?

4. Ta n̊a Peltier-elementet, og koble til spenningskilden. Føl
p̊a Peltier-elementets to sider. Funker den termoelektriske

effekten i revers, som diskutert ovenfor?

5. Forklar observasjonene ved hjelp av det dere har lest om

Peltier-element ovenfor og ellers.

OPPGAVE 3.2.2:

1. Koble sammen kretsen som vist i figur 3. Sett den

variable resistansen til 1Ω (dere trenger n̊a ikke være
redde for at motstanden skal svi; s̊apass sterkt er ikke

Peltier-elementet).

2. Legg Peltier-elementet opp̊a den fulle sylinderen; denne

vil funke som et kuldereservoir. Fyll den hule sylinderen
med s̊a varmt vann som mulig; denne vil funke som et

varmereservoir. Sett den hule sylinderen med vann opp̊a

Peltier-elementet. Dere burde n̊a se at spenningen over
elementet hopper kraftig, før den begynner å falle sakte.

Fallet skyldes avkjøling av det varme vannet. De

resterende punktene m̊a alts̊a utføres fort for å unng̊a stor
målefeil som følge av avkjølingen.

3. Skriv opp spenningen over Peltier-elementet, og

resistansen som den variable motstanden er satt til.

Gjenta m̊alingene for følgende valg av resistanse: 1.5Ω,
2.5Ω, 4Ω, 10Ω.

4. Bruk målingene og skriptet fra oppgave 3.1.2 til å
bestemme den indre resistansen og emfen til

Peltier-elementet. Lag ogs̊a et plott av U mot I og den

tilpassede linjen.

4 Firepunktsm̊aling av resistans

Ved m̊aling av veldig små resistansverdier vil en viktig feilkilde

være kontaktresistansen ved tilkoblingen til motstanden. Vi

kan løse dette problemet ved å m̊ale potensial-forskjellen over
motstanden i andre tilkoblingspunkter enn de vi bruker til å

sende strøm gjennom motstanden. Resistansen i

tilkoblingspunktene for voltmeteret betyr ikke noe siden det
ikke g̊ar strøm gjennom (og dermed er intet spenningsfall over)

tilkoblingen til voltmeteret.

4.1 Før lab

Til denne oppgaven trenger du ikke gjøre noe før lab :D

4.2 P̊a lab

Du trenger: 2 multimetere, ledninger (antakelig fem),

variabel spenningskilde, stav av aluminium, stav av kobber (vi
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Fig. 4. Oppsett for oppgave 4. Voltmeteret kan kobles til me-

tallstaven R p̊a to m̊ater: via P og P1, eller via C og C1. Am-

peremeteret og spenningskilden kobles alltid til via C og C1.

har bare én av hver metallstav, s̊a det kan hende at dere m̊a

vente p̊a at en annen gruppe blir ferdig med dem først).

OPPGAVE 4.2.1: Mål resistansen i kobber-staven. Dette må

gjøres totalt 4 ganger. Legg merke til at hver stav har fire hull,
som ledninger kan kobles i. To av dem g̊ar inn fra hver ende,

parallelt med stavlengden (C og C1 i figur 4), og to g̊ar inn

vinkelrett p̊a stavlengden (P og P1 i figur 4).

1. Koble sammen kretsen som vist i figur 4. VIKTIG: For

amperemeteret må dere n̊a bruke inngangen p̊a
multimeteret som er merket med 10A!.

2. Sl̊a p̊a den variable spenningskilden, og skru den opp til

det g̊ar 2A med strøm (VIKTIG: ikke skru den lengre
opp enn 2A!).

3. Les av strømmen gjennom og spenningen over staven (les

av strømmen p̊a multimeteret, det er mer nøyaktig enn
spenningskilden).

4. Bruk Ohms lov til å regne ut resistansen i staven.

5. Gjenta alle punktene s̊a langt med en noe lavere strøm
(legg merke til at spenningen blir umålbart lav om dere

skrur strømmen for lavt). Er resistansen dere finner n̊a
forskjellig fra før? Hvor betydelig er forskjellen i s̊a fall?

Forklar hvorfor eller hvorfor ikke det er en forskjell.

6. Flytt n̊a voltmeterets koblinger fra P og P1 til henholdsvis
C og C1. Dette kalles n̊a en topunktsmåling, mens den

forrige konfigurasjonen kalles en firepunktsm̊aling.

7. Gjenta alle punktene ovenfor. Er det noen forskjell i
resistansen dere måler? Hvor betydelig er denne i s̊a fall?

Forklar hvorfor eller hvorfor ikke det er en forskjell.

OPPGAVE 4.2.2: Gjenta oppgave 4.2.1 med

aluminium-staven.

5 Måling av jordas magnetfelt

Jordas magnetfelt er svakt, s̊a vi trenger et følsomt instrument

for å måle den magnetiske flukstettheten B. Vi skal utnytte
Faradays induksjonslov og en spole med stort areal og mange
vindinger for å gjøre magnetfeltet merkbart for

måleinstrumentene v̊are. Geometrien i forsøket er vist
skjematisk i figur 5. Spolen kan dreies en vilk̊arlig vinkel θ om

Fig. 5. Skjematisk tegning av den roterbare spolen som bru-

kes i oppgave 5. Spolen kan rotere rundt aksen ab, som ligger

vinkelrett p̊a magnetfeltet (og parallelt med bakken). Vinkelen θ
beskriver hvor langt spolen har blitt rotert, der θ = 0 betyr at

spolens flatenormal er parallel med magnetfeltet.

aksen ab. Ved hjelp av et kompass kan spolen orienteres slik at

feltet og rotasjonsaksen ab st̊ar vinkelrett p̊a hverandre. Ved

kontinuerlig rotasjon, vil det ved Faradays lov induseres en emf
ϵ i spolen:

ϵ = −
dΦ

dt
(2)

Her er Φ = NAB cos(θ) fluksen gjennom spolen, som har et

areal A og N vindinger. Emfen vil kunne merkes som en
spenning mellom de to utgangene til spolen.

5.1 Før lab

OPPGAVE 5.1.1: Om spolen dreies om aksen ab med

konstant vinkelhastighet ω, s̊a vil den målte spenningen (som

vi antar er lik emfen ϵ) som funksjon av tid se ut som en
sinuskurve med amplitude X. Finn X uttrykt ved B, A, N og

ω. Løs dette uttrykket for B.

5.2 P̊a lab

Du trenger: En roterbar spole som er koblet til et

galvanometer (følsom spenningsm̊aler), som igjen er koblet til
en PC. Dette oppsette st̊ar klart p̊a lab, og kan brukes av en

gruppe om gangen.

VIKTIG VIKTIG: Spolen bærer preg av å være

“heimelaget”, og t̊aler ikke all verden til spin. Prøv
derfor å rotere den sakte og jevnt! Ca. én rotasjon per
sekund burde holde. Rotasjon til takten av Staying
Alive er for raskt! Labansvarlig blir litt trist om spolen
m̊a repareres igjen.

OPPGAVE 5.2.1:

1. Sjekk at spolen’s rotasjonsakse st̊ar vinkelrett p̊a
magnetfeltretningen ved hjelp av kompasset som er festet

til spolen. Til vanlig vil spolen allerede ha riktig
orientering om ingen har flyttet den. Merk at store

gjenstander av metall (f.eks. beinet til bordet som spolen

st̊ar p̊a) kan p̊avirke kompasset.

2. Logg inn p̊a PC’en som st̊ar ved spolen. Åpne Pasco
Capstone. Hvis dere ikke har erfaring med dette

programmet, m̊a dere muligens be labassistenten om hjelp
med de neste punktene.
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3. I Pasco Capstone, under “Hardware Setup”(helt til
høyre), legg til galvanometeret, hvis det ikke gjøres

automatisk.

4. Legg til spenning (“Voltage”) som m̊aling p̊a y-aksen i

Pasco sitt ruteark, hvis det ikke gjøres automatisk. P̊a
x-aksen skal det være tid (“time”).

5. Trykk p̊a “Record”i nedre venstre hjørne. Programmet

begynner n̊a å logge (og plotte) den målte spenningen

som funksjon av tid.

6. Drei spolen rundt ca. 20 ganger. Prøv å snurre s̊a jevnt
som mulig. Målepunktene burde n̊a begynne å følge en

slags sinuskurve. Det er mulig at dere m̊a zoome litt inn

p̊a y-aksen for å se dette.

7. Stopp loggingen ved å trykke p̊a “Stopnede i venstre

hjørne.

8. Bruk Pasco Capstone sine verktøy (se verktøylinjen rett
over rutearket) for å tilpasse en sinuskurve til

datapunktene som dere har logget. Her må dere bestemme

et interval av punkter som tilpassningen skal ta hensyn
til, slik at resultatet ikke blir forvrengt av de m̊alingene

som ble tatt utenom rotasjonen (eller ved ujevn rotasjon).

9. Bruk informasjonen fra tilpassningen og resultatet fra

oppgave 5.1.1 til å bestemme flukstettheten B til jordas
magnetfelt. Produktet NA av spolens areal og antall

vindinger er skrevet p̊a selve spolen.

OPPGAVE 5.2.2: Liten utfordring: om dere ikke hadde hatt

kompasset, hvordan kunne dere brukt spolen til å finne

retningen p̊a jordas magnetfelt?

6 Løsninger p̊a noen oppgaver

OPPGAVE 1.1.1:

lnU = −
1

τ
t+ lnU0

=⇒ y = lnU, a = −1/τ, b = lnU0

Hvis vi har gradienten â til den tilpassede linjen, s̊a blir den
estimerte resistansen R̂ p̊a voltmeteret

R̂ =
τ̂

C
= −

1

âC

OPPGAVE 3.1.2:

Emfen til elementet (for en gitt temperaturforskjell) er ε, og
spenningsfallet over den indre motstanden pga strømmen er Ir

(ved Ohms lov). Dermed f̊ar vi

U = ε− Ir

som er lineær i I. Den indre resistansen vil alts̊a være lik

(minus) gradienten av den tilpassede linjen. Emfen vil være lik
skjæringspunktet p̊a y-aksen.

OPPGAVE 5.2.1:

ϵ = −
dΦ

dt

= −
d

dt
NAB cos(ωt)

= ωNAB sin(ωt)

=⇒ X = ωNAB

=⇒ B =
X

ωNA
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