
Obligatoriske oppgaver nr 2 i FYS2130 våren 2008
Oppgavene legges ut 27. februar og er tema for arbeidet i gruppene uke 10. Noen av oppgavene er 
krevende, slik at det anbefales at man søker hjelp i tide, f.eks. i gruppeundervisningen, for å komme 
gjennom uten for store problemer. Innlevering senest torsdag 13. mars kl 1400 på ekspedisjonskontoret 
i Fysikkbygget. Skriv navnet ditt på besvarelsen. (NB: Du bør gjøre oblig2 ferdig i god tid før vår 
frist for å ikke komme i konflikt med hjemme-eksamen i FYS2140 med innlevering 14. mars).

Oppgave 1. 
En plan elektromagnetisk bølge i luft har en bølgelengde på 3.84 m og en elektrisk felt amplitude på 
1.35 V/m. 
 a) Bestem frekvensen på bølgen.
 b) Bestem amplituden på det magnetiske feltet.
 c) Bestem intensiteten på bølgen.
	 d)	Bestem	gjennomsnittskraften	som	bølgen	dytter	med	på	en	totalt	absorberende	flate	med	
      areal 0.240 m2 som står vinkelrett på bølgens bevegelsesretning.

Oppgave 2. 
Det hører med til almenutdannelsen i fysikk å kjenne til typiske frekvenser som benyttes i det enorme 
spekteret	av	elektromagnetiske	svingninger/bølger.	Mange	slike	frekvenser	finner	du	i	læreboka,	
mens	andre	må	du	lete	deg	fram	til	f.eks.	på	web.	Vi	ønsker	at	du	finner	følgende	frekvenser:

 a) Frekvensen for lysnettet vårt
 b) Frekvensen som ble brukt ved langbølgesenderen på Kløfta i radioens barndom.
 c) Frekvensen	som	ble	brukt	ved	den	mest	kjente	mellombølgesenderen:	“Radio	Luxembourg”
     i dine foreldrenes barndom.
 d) Frekvensen til P1 på FM-båndet i Oslo-området.
 e) Frekvensen for digitalt bakkenett for TV som nå innføres.
 f) Frekvensen som brukes for våre mobiltelefoner.
 g) Frekvensen som brukes ved GPS.
 h) Frekvensen som brukes i vanlige mikrobølgeovner på kjøkkenet.
	 i)	Fekvensen	som	svarer	til	strålingsmaksimum	for	“sort	stråling”	fra	en	kaffekjele	ved	100	
     grader C.
 j) Frekvensen til Na-linjen(e) i (gul) veibelysning.
 k) Maksimal frekvens for røntgenstråling som kommer fra et røntgenapparat med høy-
     spenning 100 kV.
 l) Frekvensen til høyenergetisk gammastråling fra verdensrommet.
 m) Frekvensen som brukes for radiokommunikasjon med ubåter som er i nedsenket tilstand.

Oppgave 3.
Den	vanlige	illustrasjonen	vi	finner	i	alle	fysikklærebøker	av	en	plan	elektromagnetisk	bølge	(f.eks.	
fig	32.11	i	læreboka)	ser	ikke	særlig	plan	ut,	eller	gjør	den?	
	 a)	Gjør	rede	for	hva	denne	illustrasjonen	faktisk	forsøker	å	si	oss,	og	hvordan	“plan	bølge”	
	 				skal	forstås	i	en	slik	figur.	
	 b)	Kan	en	sirkulært	polarisert	bølge	være	plan?



Oppgave 4.
a) Vis hvordan vi kan gå fra Ampère’s lov på integral form til Ampères lov på differentiell form ved 
å	bruke	Stokes’	lov.	Forsøk	å	være	nøye	med	forklaringer/argumentasjon	ut	over	selve	de	rene	mate-
matiske	uttrykkene.	(Hint:	Bruk	omtrent	samme	fremgangsmåte	som	vi	gjorde	på	forelesningene	26.	
feb.)

b) Forsøk	å	formulere	Maxwells	ligninger	med	ord	alene.	Uttrykk	så	som	“gradient”,	“virvling”	og	
liknende	er	ikke	lovlige	å	bruke.	(Hint:	Bruk	heller	ord	så	som	“én	kilde	til..”.)

Oppgave 5.
a) Oppgave	32.55	(32.58	i	utgave	12)	fra	læreboka.

b) Bruk relasjonen du anvendte i forrige punkt (oppgave 32.55) for å anslå omtrentlig hvor dypt 
under	havoverflaten	en	ubåt	kan	gå	og	fortsatt	ha	radiokontakt	med	hjemmebasen	(se	oppgave	2m).	
(Hint:	Du	må	selv	finne	fram	til	verdier	på	de	størrelsene	som	inngår.)


