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Oppgave 1
a) Gitt følgende krets:

Spenningen U1 = 5,0 V, motstandene R1= 2000 Ω og R2 = 3000 Ω .
1) Hvor stor er strømmen I, som går igjennom motstandene?

I

U1
5,0 V 

 1,0  10 3 A  1,0 mA
R1  R2 2000  3000

2) Hvor stor er spenningen U2?
U 2  I  R2  1,0  10 3  3000 V   3,0 V 

3) Hvor stor er effekten i R2?
P  I  U 2  1,0  10 3  3,0 W   3,0 mW 

b) Gitt følgende krets:

Spenningen US = 15,0 V, motstandene R1= 1500 Ω (= 1K5), R2 = 1000 Ω, R3 = 2000 Ω,
R4 = 5000 Ω (= 5 KΩ), R5 = 4000 Ω (= 4 KΩ).
1) Hvor stor er spenningen U4?
Regner først ut spenningen U2.
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R35 

R3  R5
2000  4000 8000


 1333 
R3  R5 2000  4000
6

R435  R4  R35  5000  1333  6333
R2435 

R2  R435
1000  6333

 863,68  864 
R2  R435 1000  6333

U2 

US
15,0  864
12960
 R2435 

 5,48  5,5 V 
R1  R2435
1500  864 2364

U4 

U2
5,5  5000
27500
 R4 

 4,34  4,3 V 
R4  R35 
5000  1333 6333

2) Hvor stor er strømmen I3, som går igjennom motstand R3?

I3 

U 2  U 4 5,48  4,34 1,14


 0,57 mA
R3
2000
2000

c) Du skal lede ut uttrykket for impedansen til en kondensator, som er ZC=(1/j2πf·C)
Hvordan kommer man fram til det uttrykket? Ta utgangspunkt i formlene som du finner i
vedlegg, og at u(t) = a·sin(2πf·t)

i (t )  C 

ZC 

d (a  sin(2 f  t ))
du
C
 C  a  2 f  cos(2 f  t )
dt
dt

u (t )
a  sin(2 f  t )
sin(2 f  t )


i (t ) C  a  2 f  cos(2 f  t ) C  2 f  cos(2 f  t )

Hvis vi ser på et polardiagram, som viser imaginæraksen langs y-aksen, og realaksen langs
x-aksen, og når sinus-vektoren er langs real-aksen, er cosinus-vektoren langs
imaginæraksen. Så den eneste forskjellen mellom sinus og cosinus er 90° i dette
polardiagrammet. Imaginæraksen har betegnelsen j. Så hvis vi setter j foran sin, blir det cos.
Altså cos = j∙sin
Hvis vi setter det inn i uttrykket for ZC, får vi:

ZC 

u (t )
sin(2 f  t )
sin(2 f  t )
1



i (t ) C  2 f  cos(2 f  t ) C  2 f  j  sin(2 f  t ) j 2 f  C
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d) Gitt følgende krets:

Anta at C1 = 10 µF og R2 = 1500 Ω
1) Hva kalles denne kretsen?
Dette er et høypassfilter.
2) Hva blir grensefrekvensen ?
Grensefrekvensen f g 

1
1
10 3


 10,6 Hz
2 R2 C1 2  1500  10  10 6 30

Grensefrekvensen er den frekvensen hvor imaginærdelen= realdelen i uttrykket:
U2
R2
R2
j 2 f C1 R2



U 1  R2  Z C  
 1  j 2 f C1 R2
1
 R2 

j 2 f C1 


Ved å sette inn uttrykket for grensefrekvensen fg i dette uttrykket, får vi:
 f 
j  
f 
U2
j 2 f C1 R2
 g


U 1 1  j 2 f C1 R2
 f 
1 j  
f 
 g

3) Regn ut 20·log10(U2/U1) i figuren over, og tegn resultatet opp på et halvlogaritmisk papir.
– Husk å skrive ditt studentnummer på det halvlogaritmiske papiret!

Amplituden: A(f)=

U2

U1

 f 
 
f 
 g
f
( ) 2  12
fg

Setter inn i dette uttrykket. For eksempel for f=1,0∙ fg . Det gir
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U2

U1

 f 
 
f 
 g

f 2 2
( ) 1
fg

 1,0  f g 


 f

1
1
g




 0,707
1,0  f g 2 2
2
12  12
(
) 1
fg

=> 20∙log 0,707 = -3,01 [dB]
Går ut fra verdiene utregnet i denne tabellen:
Frekvens [Hz]
0,1 ∙ fg
0,5 ∙ fg
1,0 ∙ fg
2,0 ∙ fg
10,0 ∙ fg

A(f)
0,099
0,447
0.707
0,894
0.995

A(f) [dB]
-20,00
-6,99
-3,01
-0,97
-0,00

4) Regn ut fasen mellom U2/U1 i figuren over, og tegn resultatet inn på et halvlogaritmisk
papir. Det er mulig å bruke samme halvlogaritmiske papir som i oppgaven foran. Det
blir da to kurver på samme ark. Husk å angi benevnelsene på y-aksen. Den ene
benevnelsen på y-aksen til høyre og den andre benevnelsen y-aksen til venstre. Angi
hvilken kurve som hører til hvilken benevnelse.
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Hvis vi ser på uttrykket
 f 
j  
f 
U2
j 2 f C1 R2
 g


U 1 1  j 2 f C1 R2
 f 
1 j  
f 
 g
Faseforskyvningen er gitt av bidraget fra telleren og fra nevneren. Teller gir en
faseforskyvning på + 90°, uavhengig av frekvensen. Nevneren gir en faseforskyvning på
-tan-1(f/fg). Fasen blir da:
 f 
  90  tan 1   Dette kan skrives inn i en tabell:
 fg 
Frekvens [Hz]
Φ [°]
0,1 ∙ fg
84,3
0,5 ∙ fg
63,4
1,0 ∙ fg
45,0
2,0 ∙ fg
26,6
10,0 ∙ fg
5,7

Kurven blir da:
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Oppgave 2
a) Beskriv virkemåten for en PN-overgang.
En PN-overgang, er et p-material og n-materiale som er satt sammen.
En p-type halvleder er en halvleder som er dopet med et materiale som har 3 elektroner i sitt
ytterste skall. Her blir det altså manko på et elektron for at det ytterste skallet skal være fylt
opp. Dette elektronet som mangler kan man se på som et positivt ”hull”. Hvert
fremmedatom vil altså inngå i bindingen og skape et hull, som er en positiv
ladningstransportør. Vi får da mange frie hull i en p-type halvleder
En n-type halvleder er en halvleder som er dopet med et materiale som har 5 elektroner i sitt
ytterste skall. Her blir det altså et elektron for mye. Dette elektronet er fritt og kan bevege
seg rundt omkring. Vi får da mange frie elektroner i en n-type halvleder.
I overgangen mellom de to materialene danner det seg et spenningsjikt som må overvinnes
før strømmen kan gå. Dette spenningsjiktet overvinnes hvis det tilkobles en pluss-spenning
på p-materialet, og en negativspenning på n-materialet. Spenningsjiktet hadde økt hvis
polariteten hadde vært motsatt, og da ville det ikke gå noen strøm.
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Årsaken til at det blir et spenningsjikt er at p-materialet har et hull, eller et elektron for lite
(som er et ”hull”) til å fylle opp det ytterste elektron-skallet. N-materialet har et elektron for
mye i det ytterste elektron-skallet. Dette blir da et fritt elektron. Da p- og n-materialet
kommer nær hverandre vil overskuddselektronene fra n-materialet fylle hullene i pmaterialet. Dette skjer kun i et lite område rundt sjiktet, og ikke i hele materialet fordi
potensialforskjellen som bygger seg opp vil hindre elektronene, som er lenger ifra sjiktet, å
bevege seg mot sjiktet. Årsaken til at det blir en potensialforskjell er at n- og p-materialene i
utgangspunktet er nøytrale. Når elektronene går til p-materialet, får p-materialet en negativ
ladning, og n-materialet en positiv ladning. Når så p-materialet får en positiv spenningskilde
tilkoblet vil den ta minske den negative ladningen på p-materialet. Tilvarende skjer i nmaterialet, som blir tilkoblet en negativ spenning. Når spenningsforskjellen mellom p og n er
kommet opp i 0,7 V, er det nok til at potensialforskjellen mellom sjiktet er tilnærmet null, og
strøm vil gå.

b) Gitt følgende krets:

U1 er en sinusformet spenning, med en
peak-to-peak verdi på U1pp = 10,0 V. Lag
en (målsatt) tegning av U1 og UR ( i
samme tegning), som viser hvor
spenningene U1 og UR varierer med
tiden. Tidsskalaen er på x-aksen, og
spenningene er på y-aksen. Ta med minst
en periode i din tegning.
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c) Du skal lage et helt målesystem som måler temperaturen. Du skal bruke en Pt1000
temperatursensor. (Se datablad i vedlegg) Maksimalt temperaturområde skal være fra
– 50 ºC til + 50 ºC. Utgangen fra ditt målesystem skal kobles til en ADC som har et
spenningsområde fra 0,0 til 5,0 V. Det skal være et ubalansert system. Målesystemet skal
også inneholde et lavpass filter med grensefrekvens på 100 Hz. Inngangen til ADC’en må
sikres slik at spenningen der ikke overstiger det ADC’en maksimalt tåler, som er -1,0 V og +
6,0 V. Tilgjengelig spenningsforsyning er ± 12 V (pluss og minus 12 V). Lag både en
kretstegning og ta med alle utregningene.

Målesystemet består at to spenningsforsyninger, U1 = +12 V og U2 = -12 V,
Temperatursensoren Pt1000, som er RS i figuren. Forsterkeren, som består av den første
op.amp, og motstandene R2 og R3. Lavpassfilteret, som består av motstanden R4 og
kondensatoren C5. Spenningsfølgeren, som er den andre op.amp’en, og sikkerhetskretsen,
som består av motstanden R6 og zenerdioden D.
Må først finne ut hvor stor R1 skal være. Vi ser av databladet at RS variere mellom 803,1 Ω
til 1194,0 Ω i det temperaturområdet vi skal bruke. R1 må velges til en verdi slik at
spenningen US = 0,0 V ved -50,0 °C. R1 må da være lik verdien som RS har ved -50,0 °C.
R1=803,1 Ω
Nå kan vi finne ut hvor stor spenningen US blir.
US=0,0 V ved -50,0 °C, fordi da er R1=RS
Ved +50,0 °C er RS=1194,0 Ω. Da blir spenningen over RS; URS lik:
U U2
24,0V   1194,0 28656,0
V   14,35V 
U RS  1
 RS 

803,1  1194,0 1997,1
R1  RS
US = (URS-12,00) [V] = (14,35-12,00)[V] = 2,35 [V] ved +50,0 °C
Nå må vi finne ut hvilken forsterkning vi skal ha: Forsterkningen blir 5,0/2,35= 2,13 ggr
Da kan vi regne ut R2 og R3, som bestemmer forsterkningen i den ikke-inverterende
forsterkeren:
Forsterkningen A, er gitt av uttrykket: A= 1+(R2/R3)
1+(R2/R3) = 2,13
(R2/R3) = 1,13, som gir R2 = 1,13∙R3
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Hvis vi velger R3= 1,0 KΩ, blir R2= 1,13 KΩ
Neste steg blir å regne ut verdien på komponentene i lavpassfilteret. Grensefrekvensen skal
være 100 [Hz]. Grensefrekvensen fg er gitt av uttrykket:
1
fg 
2 R4 C5
Hvis vi velger C5=100 nF = 100∙10-9 F, blir
1
1
10 6
R4 


 15,9  10 3   15,9K
9
f g  2  C5 100  2  100  10
20  
Nå er det sikkerhetskretsen, velger vi en zenerdiode på 5,6 [V] . Motstandsverdien på R6 må
være stor nok til at det ikke går for mye strøm i zenerdioden. Absolutt størst spenning over
motstanden er når utgangspenningen er på -12,0 V. Da er zenerdioden i lederetning, og da er
det 0,7 V over den. Dvs at spenningen over motstand R6 = 11,3 V
Hvis vi bruker en 1/8 W=0,125 W zenerdiode på 5,6 V, er maks strøm den tåler: I=P/U
I=0,125/5,6 = 22 mA. Hvis det skal gå maks 22 mA i motstanden, når spenningen over den
er 11,3 V, må motstandsverdien ikke være mindre enn (11,3/22) KΩ=0,513 KΩ.
Velger R6 > 513 Ω, f.eks 2 KΩ
d) Du skal finne bølgelengden λ, på et lys. Du sender lyset gjennom et gitter, og får et
interferensmønster på en skjerm som er plassert 50,0 cm bak gitteret. Avstanden mellom de
to lysmaksima av 1.orden er 8,0 cm. Anta at det brukes et gitter på 300 linjer/mm. Hva er
bølgelengden på lyset?
Bølgelengden til lyset kan finnes ved å bruke interferensformelen d·sin θn = n·λ
«Første orden» vil si at n=1 i formelen. Vi finner først vinkelen θ, fra 0.orden til 1.orden.
 4,0 
  tan 1 
  4,574
 50,0 
Vi vet også at:
1
10 3 m
d

 3,33  10 6 m
3001 / mm
300
Da kan vi regne ut bølgelengden.

λ = d∙sinθ=3,33∙10-6∙sin(4,574) [m]= 3,33∙10-6∙0,0797 [m] = 0,2658∙10-6[m] = 265,8 [nm]

e) Regn ut den magnetiske motstanden i en ringformet, rund
metallkjerne. Anta at µr=800 i metallkjernen. Selve
diameteren i metallkjernen er 15 mm, og diameteren i
ringen er 200 mm. Formel for utregning av magnetisk
motstand finnes i vedlegg.
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Formelen for magnetisk motstand, R, er gitt av

R

l

 r 0 A

Regner først ut A= π·r2 = π· (0,0075)2 = 1,767∙10-4 [m2]
Regner så ut lengden l =2·π·r = 2·π·0,1 [m] = 0,63 [m]
Setter disse verdier inn i formelen, og regner ut den magnetiske motstanden:
R

l

r 0 A



0,63 m
0,63  10 7 1

 3,55  10 6 At
-7 H
4
2
H
Wb
1,776
800  4    10
 1,77  10 m
m

 

 

 





Obs: Den siste overgangen mellom benevnelsene er ikke gjennomgått, og kan heller ikke
forvente at de kan det. Det er like riktig med hvilken som helst av de to benevnelsene her.

f)

Anta at du har en transformator med en primærside og sekundærside. Den skal brukes til å
transformere ned en 220 V spenning til 12 V. Rms verdien av spenningen på primærsiden er
220 V: Up(rms) =220 V. Anta videre at antall viklinger på primærsiden er Np = 5000. Hvor
mange viklinger må det være på sekundærsiden Ns, når rms verdien av spenningen på
sekundærsiden skal være 12 V?

Vi går ut fra at all fluks går i
kjernen, og all effekt som blir sent
inn blir sent ut, dvs inget tap i
transformatoren. Altså PP=PS
B-feltet som blir generert på
primærsiden (P-siden), BP går helt
i kjerne, og gir opphav til spenning
og strøm på sekundærsiden.
B–feltet er gitt av strømmen på
primærsiden IP, og antall viklinger
NP på primærsiden.
Permeabiliteten (μ) og lengden på kjernen (l) er lik på begge sider.
BP   

I  NS
IP  NP
 S
l
l

Dette gir: IP ∙NP = IS∙ NS Altså IP ∙ 5000 = IS ∙ NS
NS = (IP / IS) ∙ 5000
Vi har også: UP ∙IP = US ∙IS

Altså 220 ∙ IP = 12 ∙ IS

(IP / IS) = 12 / 220 .. Dette satt inn, gir
NS = (12 / 220) ∙ 5000 = 272,7 = 273 viklinger på sekundærsiden
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Oppgave 3
a) Hva er formelvekten for H3BO3 (borsyre)?
Fra den periodiske tabellen finner vi:
3 H = 3∙1,008 = 3,024
B = 10,811 = 10,811
3 O = 3∙15,999 = 47,997
Sum
61,832 som er formelvekten for H3BO3 (borsyre)

b) Hvor stor masse har et mol H3BO3 (borsyre)?
Massen til et mol er lik formelvekten med benevnelse gram bak. Det vil si:
Et mol borsyre har massen 61,832 [g]
c) Hvor stor prosentdel B (bor) er det i H3BO3 (borsyre)?
Prosentdelen er gitt av forholdet mellom vekten til B i forhold til vekten av formelvekten for
borsyre:
10,811
 0,1748  17,48 %
61,832
d) Anta at du har et mol etanol (C2H5OH). Hvor mye CO2 blir dannet hvis denne mengde etanol
reagerer (brenner) med oksygengass (O2). Gå ut fra den balanserte likningen:
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O
Må da først finne formelvekten for 2 CO2 :
2 C = 2∙12,011 = 24,022
4 O = 4∙15,999 = 63,996
Sum
88,018 som er formelvekten for 2 CO2
Et mol C2H5OH gir et mol 2 CO2 (eller 2 mol CO2)
Vi ser da på formelvekten av 2 CO2 , som er 88,018. Det blir da dannet 88,018 [g] CO2
e) Anta at du har en 11,0 liter tank full med (100%) C3H8 (propan). Tettheten er 493,00 kg/m3.
Hvor mange kg CO2 blir dannet, hvis all denne propan reagerer med oksygengass
(brenner)?
Likningen (den ubalanserte) er:
C3H8 + O2 → CO2 + H2O
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Det første som må gjøres er å balansere likningen. Det må da være like mange atomer på
venstre og høyre side av likningen. Det gir:
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O
Må finne formelvekten til C3H8
3 C = 3∙12,011 = 36,033
8 H = 8∙ 1,008 = 8,064
Sum
44,097 som er formelvekten til C3H8
og formelvekten til 3 CO2
3 C = 3∙12,011 = 36,033
6 O = 6∙15,999 = 95,994
Sum
132,027 som er formelvekten til 3 CO2
Må finne massen til 11,0 ltr C3H8 (propan):
11,0 ltr = 11,0 dm3
Dessuten er m3 = 103 dm3
For å finne massen, går vi ut fra tettheten, som er oppgitt til 493,00 kg/m3 = 493,00 g/dm3
Massen til 11,0 ltr C3H8 (propan) blir da:
11,0 dm3 ∙ 493,00 g/dm3 = 5423 g
Antall mol blir da: 5423/44,097 = 122,979 mol
Da kan vi finne hvor mye CO2 som blir dannet:
122,979 mol ∙ 132,027 g/mol = 16236,548 g = 16,236 kg CO2
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VEDLEGG
iC  C 

du
dt

Funksjon: f(t)= sin(2πf·t) Den deriverte til funksjonen:

B  H  

R

l

 r 0 A

df ( t )
 2f cos(2f  t )
dt

IN
l

hvor µ0 = 4·π·10-7 H/m, l er lengden, A er arealet og µr er relativ permeabilitet

Areal av en sirkel : π·r2
Omkrets av en sirkel: 2·π·r
Interferensformelen: d·sin θn = n·λ
NA= 6,022 · 1023 : Avogadros tall
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Periodic Table of the elements, with atomic number, element symbol and average atomic mass
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