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Oppgave 1   

Gitt følgende krets: 

 

U1 = 5,0 V,  R1= 1,0 KΩ (1000 Ω),  R2 = 680 Ω og R3 = 820 Ω  

a) Hvor stor er strømmen I, som går igjennom motstanden R1? 
 

b) Hvor stor er spenningen U2? 
 

c) Hvor stor er effekten i R2?  
 

 

Oppgave 2 

Du har en varmovn, med effekten 3000 W, ved spenningen 220 V. Denne varmovnen 
kobles til 220 V ved hjelp av en skjøteledning, som er 500 m lang. Arealet på hver av de 
to ledningene i skjøteledningen er 1,5 mm2. Ledningene er laget av kobber, med 
ρ=1,68‧10-8 Ω‧m 

a) Hvor stor er spenningen ved varmovnen? 

b) Hvor stor effekt er det i varmeovnen nå? 

 

Oppgave 3 

Anta at du skal måle en spenning U med et multimeter. Det instrumentet 
har tre innganger, som er merket: 
 

Inngang 1 : ΩV 

Inngang 2 : COM 

Inngang 3 : mA/μA 

Hvilke innganger skal du bruke? 
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Oppgave 4   

 

Ta utgangspunkt i denne krets: 

 

 

R1= 10 KΩ og C2= 20 nF. Spenningen inn er U1 og spenningen ut er U2. 

 

a) Hva heter denne kretsen? 
b) Gi en kort beskrivelse av virkemåten.  

c) Utled uttrykket for U2/U1. Symbolene R1 og C2 skal inngå i uttrykket (ikke 
tallverdiene for R1 og C2) 

d) Hva blir uttrykket for U2/U1, når grensefrekvensen fG skal inngå i uttrykket? 

e) Regn ut grensefrekvens for kretsen? 

f) Lag en ny kretstegning av tilsvarende krets, hvor det brukes en spole og en 
motstand.  

g) Regn ut verdiene av spolen og motstanden, når det skal være den samme 
grensefrekvensen. 

 

Oppgave 5   

 

Anta at du har en forsterker, slik som vist i figuren under.  
  

 

 

a) Utled uttrykket for forsterkningen U2/U1. 
b) Hvor stor blir forsterkningen når R1= 2K2 (2200 Ω) og R2= 10K (10000 Ω)? 
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Oppgave 6   

 

a) Anta at du har følgende målesystem: 
 

 
 
Spenningene U1+ og U1- er 5,0 V. RS er en temperaturføler. Ved -20⁰C: RS=921 Ω. Ved 
+50⁰C: RS=1194 Ω. 
Regn ut alle motstandsverdiene, slik at Uut varierer mellom 0,0 V til 5,0 V. 
Temperaturområdet skal være mellom -20⁰ til +50⁰C. Zenerdioden er på 5,6 V  
 

b) Forklar kort forskjellene mellom et balansert og et ubalansert målesystem. Få spesielt 
fram fordelene med et balansert system. 
 

 

Oppgave 7   

Anta at du har et lys som går gjennom et gitter med 400 linjer per mm. På en plate som er 
plassert 2,00 m fra gitteret, vil det bli et interferensmønster. Hvor lang er avstanden mellom 
mode (orden) 0 og mode (orden) 2 på denne platen, hvis bølgelengden på lyset er 600 nm?  

 

Oppgave 8   

 

Anta at du blander saltsyre (HCl) og kalsiumkarbonat (CaCO3).  Du får da kalsiumklorid 
(CaCl2), vann (H2O) og karbondioksid (CO2). Den balanserte reaksjonslikningen er  

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2 𝐻𝐶𝑙 ⇒ 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

 

I. Hvor stor masse CO2 blir dannet hvis du bruker 1,00 kg saltsyre (HCl)? 

II. Tettheten til saltsyre er 1,19 kg/liter. Hvor mange mol saltsyre er det i en 
liter saltsyre? 

 



5 
 

 

 

 

 

Oppgave 9  

 

Anta at du har en kjerne av stål, hvor μr=800. Arealet av kjernen, og luftgapet er det 
samme: Ac=Ag = 4,0 cm2.  Hele lengden av kjernematerialet er lc= 9,0+9,0+8,0+7,5= 
33,5 cm, luftgapet g= 0,5 cm.  

 

 

a) Hvor stor er den totale reluktansen? 
 

b) Hvor stor blir flukstettheten B, når antall viklinger N=7 og strømstyrken i= 5,0 A? 
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VEDLEGG 

Exp. Prefiks Symbol Desimal 

109 Giga G 1 000 000 000 

106 Mega M 1 000 000 

103 Kilo k 1 000 

10-3 milli m 0, 001 

10-6 micro µ 0, 000 001 

10-9 nano n 0, 000 000 001 

10-12 pico p 0, 000 000 000 001 

  𝑍𝐶 =
1

𝑗2𝜋𝑓𝐶
 

𝑍𝐿 = 𝑗2𝜋𝑓𝐿 

Reluktans:   Rm= R 
A

l

r 0
     hvor  µ0 = 4·π·10-7 [H/m], l er lengden, A er arealet og µr er 

relativ permeabilitet. Kan også bruke benevnelsen:  

µ0 = 4·π·10-7 [Wb/(A·t·m)] 

Indre motstand Rl i ledning: 

𝑅𝑙 = 𝜌 ⋅
𝑙

𝐴
 

Magnetomotorisk spenning eller magnetomotorisk kraft:  Fm=N·I 

Magnetisk fluks: 
mR

mF
  

Magnetisk flukstetthet:  
A

B


  

Interferensformelen: d·sinθn = n·λ 

Avogadros tall, NA= 6,022 · 1023  

Atommasseenheten u= 1,660 ‧ 10-27 kg 
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h atomic number, element symbol and average atomic mass 

 


