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Vår
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Anbefalt forkunnskap:
REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal kunne:
analysere og modellere problemstillinger innen klassisk mekanikk, elektromagnetisme,
fluidmekanikk og termisk fysikk
vurdere korrekthet av egne beregninger og eget arbeide
vise forståelse for relasjoner mellom teori og konkrete problemstillinger innenfor elektro-, data-,
bygg- og maskinfag

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

1/3

Emnets temaer:
Mekanikk:
Kinematikk og dynamikk for translatorisk bevegelse til en partikkel:
Rettlinjet og plan bevegelse. Posisjon , hastighet og akselerasjon. Newtons lover. Arbeid, potensiell og
kinetisk energi. Bevegelsesmengde. Bevaringslover. Effekt og virkningsgrad.
Kinematikk og dynamikk for rotasjonsbevegelse:
Sirkelbevegelse for partikkel, vinkelfart og vinkelakselerasjon. Rotasjon av et fast legeme om en fast
akse. Treghetsmoment og rotasjonsenergi. Kraftmoment og spinn. Momentsetningen.
Svingninger:
Frie og påtrykte svingninger, med og uten dempning. Resonans. Matematisk og fysisk pendel ,
torsjonspendel og elastisk pendel.
Væskemekanikk:
Hydrostatikk: Trykk. Oppdrift. Krefter på neddykkede flater. Hydrodynamikk: Kontinuitetslikningen.
Bernoulli's likning. Laminær og turbulent strømning. Strømningsmotstand. Strømningskrefter.
Termisk fysikk:
Lengde- og volumutvidelse. Varmeoverføring ved ledning og konveksjon.
Varmegjennomgangsmotstand. Analogi med elektriske størrelser. Termodynamikkens 1. lov.
Elektromagnetisme:
Elektrisk felt: Coulombs lov. Elektrisk feltstyrke. Spenning. Kraft, arbeid og energi. Strøm. Kretser.
Gauss lov. Magnetisk felt: Magneter og feltlinjer. Felt rundt rette ledere og spoler. Feltstyrke. Kraft på
ladninger i fart. Kraft på strømførende ledere. Amperes lov. Induksjon: Fluks og flukstetthet.
Induksjonsloven. Elektromotorisk spenning. Elektromagnetiske svingninger.
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk
oppstartsamling.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en
digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
Sensureres av intern sensor (emnelærer(e)). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3. - 4. år) til
retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget). ISBN 82-562-2483-5
Gyldendal: Tabeller og formler i fysikk, 2Fy og 3Fy/Fysikk 1 og Fysikk 2.
Obligatoriske arbeidskrav:
Øvingsoppgaver (3-5 innleveringer i løpet av semesteret).
Detaljert plan for krav til obligatoriske arbeider blir lagt fram ved oppstart av emnet.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Professor Are Strandlie
Læremidler:
Young, Hugh D. og Freedman, Roger A. (2007). University Physics. Addison-Wesley, 12th edition.
ISBN: 080532187X
Supplerende opplysninger:
Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/toel/allmennfag/emnesider/rea2041
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