
Detaljert pensumoversikt FYS2130 våren 2008

1. Fra læreboka

Kap. 13 s 476 - 505      29 s
  Enkel harmonisk oscillator, også tvungne og 
  dempede svingninger

Kap. 15 s 547 - 581      34 s
  Mekaniske bølger, vandrende og stående bølger,
	 	 Bølgeligning,	refleksjon	og	transmisjon

Kap. 16 s 591 - 632      41 s
  Lydbølger, hørsel, lydintensitet, resonans, 
	 	 Doplereffekt,	sjokkbølger

Kap. 30 s 1164 - 1172 (NB Bare 30.5 og 30.6)   8 s
  LC og LRC kretser

Kap. 31 s 1190 - 1201 (evt s 1181 - 1201)   11 s (20 s)
  31.1-2 Fasorer er med dersom man ikke har
  hatt om dette tidligere. 31.6 er IKKE med.
  LRC-kretser, effekt og resonans i AC kretser.

Kap. 32 s 1214 - 1241      27 s
  Elektromagnetiske bølger

Kap. 33 s 1247 - 1276      29 s
	 	 Lys,	refleksjon,	brytning,	dispersjon,	polarisasjon
  spredning, Huygens prinsipp

Kap. 34 s 1285 - 1328      43 s
  Geometrisk optikk, plane og krumme speil, 
  linser, øyet, optiske instrumenter

Kap. 35 s 1338 - 1360      22 s
	 	 Interferens,	dobbeltspalt,	tynne	filmer	

Kap. 36 s 1367 - 1394      27 s
	 	 Diffraksjon,	spalt,	gitter,	Airy-skive,	
	 	 oppløsningsevne,	holografi

Tilsammen fra læreboka:      271 s (280 s)

Tilsammen fra kompendier (se neste side)     108 s (116 s)

Totalt         379 s (396 s)

Oppdatert 14. mai 2008



1. Fra kompendier

Dempede og tvungne svingniniger (Arne Dahlback skriv)  10 s

Fourier Transform (Arne Dahlback skriv)      9 s

Noen presiseringer mhp DFT ved oblig 1 (AIV skriv)    6 s

Elektromagnetiske bølger (Arne Dahlback skriv)   17 s

Fase- og gruppehastighet (AIV skriv)     24 s

Skinndybde (Arne Dahlback skriv)       9 s

Bølgeledere (Arne Dahlback skriv)        6 s (14 s)
 Her er side 2-8 ikke pensum
 Merk: Dersom man har tatt forelesningsnotater fra 
 AIVs forelesninger om bølgeledere, kan man med 
 fordel bruke dette som pensum i stedet for AD-skriv.

Elektriske svingekretser (Arne Dahlback skriv)     9 s

Koherens (AIV skriv)       14 s

For tyngdedrevne vannbølger er det som ble forelest pensum. 
De som ikke har forelesningsnotater, får lese det som står om 
Ocean Surface Waves i Wikipedia.        4 s
(Det er også skrevet en del om dette emnet i skrivet Fase- og 
gruppehastighet nevnt ovenfor.)

Totalt fra kompendier      108 s (116 s)

På side 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2130/v08/pensumliste.xml
	finner	du	lenker	til	de	kompendiene	som	er	pensum.	På	denne	siden	finnes	
også lenker til lere andre Arne Dahlback-skriv som kan være nyttige å lese 
gjennom,	men	som	ikke	formelt	er	pensum.


