
TMA4101 Matematikk 1 for MTELSYS

OBLIG TMA4106

For å få ta eksamen må du gjøre P og enten F eller tre valgfrie nummererte oppgaver. (Disse skal
føres og leveres i ovsys.) Du bør allerede nå bestemme deg for om du ønsker å gjøre F eller vanlige
øvinger, slik at vi rekker over alle de som vil ta F. Deadline og utførlig beskrivelse av prosjektet
kommer.

Hvis du skal gjøre vanlige øvinger, er deadlines her:

1: 4. mars kl 2359

2: 25. mars kl 2359

3: 22. april kl 2359

Her er F og P:

F Finn en studass, og gjør en teoretisk oppgave og en regneoppgave fra nederst i en valgfri ert-ykt
på en tavle for vedkommende. Du kan gjøre oppgaven flere ganger, men ved kø vil de som ikke
har gjort det ennå bli prioritert. Det er anbefalt at dere trener på hverandre, for da får dere
den beste treningen i å vurdere hva som er god forelesningsteknikk og hva som ikke er det.

Hvis du tror du har tenkt å søke studassjobb i TMA4101 til høsten, kan du gjøre dette for
meg, da fungerer denne oppgaven også som opptaksprøve.

P I dette semesteret skal dere bygge en oscillator i ESDA I. Lag en matematisk modell av din egen
oscillator og bruk en numerisk differensiallikningsløser til å simulere signalet som oscillatoren
produserer. Den første som får det til, får premie.

Her er vanlige øvngsoppgaver. Dette kommer fler.

1 Oppgave 983 og 991 herfra:
https://folk.ntnu.no/mortano/ert/16.pdf

2 Oppgave 9311 og 9377 herfra:
https://folk.ntnu.no/mortano/ert/17.pdf

3 Spenningen til en punktladning er
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Vis at denne tilfredsstiller Laplaces likning
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4 Utled bølgelikningen
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5 Oppgave 1181 og 1811 herfra:
https://folk.ntnu.no/mortano/ert/18.pdf

6 Oppgave 2417 herfra:
https://folk.ntnu.no/mortano/ert/19.pdf

7 Oppgave 97, 103 og 109 herfra:
https://folk.ntnu.no/mortano/ert/20.pdf

8 Hvis du liker elkraft og slikt, må du før eller siden skjønne deg på trefasestrøm. Dette er basert
på at man har tre sinusoidale spenninger med lik amplitude som alltid er faseforskjøvet med
2𝜋/3 i forhold til hverandre. Hvis at tre slike spenninger alltid summerer til null.


