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1.

Svara kortfattat på nedanstående frågor (1p per delfråga)).
a. Vilket samband råder mellan en växelspännings amplitud och dess effektivvärde?
b. Nämn tre grundenheter i SI systemet.
c. Kommer strömmen före eller efter spänningen när man mäter på en induktans?
d. Vilken digital krets genererar utsignalen 'sant' om en ingång har signalen 'sant'
och den andra 'falskt'.
e. Vilket geometriskt samband råder mellan aktiv-, reaktiv- och skenbar effekt?
f. Vad heter det mätinstrument som man kan se kurvformen (utseendet) hos en spänning?
g. Ökar eller minskar reaktansen Xc hos en kondensator när frekvensen ökar?
h. Hur många graders fasskillnad är det mellan faserna i ett trefassystem?
i. Hur stor blir ersättningsresistansen vid parallellkoppling av tre lika resistanser?
j. Med vilken frekvens blinkar en glödlampa som är ansluten till ett växelströmsnät med
frekvensen 50 Hz?

2. Beräkna i kretsen nedan resistansen mellan punkterna
a) A och B (4p)
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b) A och C (6p)
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C
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B

3. Bestäm strömmen, I , som flyter i grenen A-B (4p) samt den effekt P som spänningskällan U
avger till kretsen (6p)
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4. Bestäm impedansen Z i nedanstående tvåpol när
a) strömbrytare A är öppen och B är sluten
b) strömbrytaren B är öppen och A är sluten
c) både strömbrytare A och B är sluten

(3p)
(3p)
(4p)

100 Ω

A

B

Z
1.6 µF

Frekvensen f = 1000 Hz

16 mH

5. En motor är ansluten till 230 V och drar då strömmen 4A. Samtidigt visar en ansluten
wattmeter 600W.
Bestäm
a) aktiva effekten
(2p)
b) reaktiva effekten
(3p)
c) skenbara effekten
(2p)
d) effektfaktorn
(3p)
6. Denna uppgift handlar om trefassystemet
a) mellan vilka ledningar mäts huvudspänning?
b) mellan vilka ledningar mäts fasspänning?
c) vilken relation råder mellan huvudspänning och fasspänning?
d) vad krävs hos ett trefassystem för att ingen ström ska flyta i neutralledaren?
e) en trefasmotor är inkopplad enligt nedanstående schema. Hur stor blir
strömmen i varje fas om trefasmotorns totala aktiva effekt P uppmäts till
1000W när huvudspänningen Uh är 400 V och effektfaktorn cosϕ är 0.8.
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7. På en trumma med en diameter på 20 cm har man lindat upp 100 varv koppartråd. Vilken
area har denna koppartråd om man uppmätte resistansen 4.0 Ω mellan dess båda ändar?
Koppartrådens resistivitet är 1,72x10-8 Ωm.
(10p)
8. Analysera nedanstående grindnät genom att
a) teckna uttrycket för utsignalen y som funktion av insignalerna x1 och x2
b) teckna grindnätets sanningstabell.
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