
FYS1120 Elektromagnetisme H-10: Oppgavesett 10

Oppgave 1
En hesteskomagnet som vist i figuren, har radius R = 5 cm og best̊ar av jern.
Om den er det N = 100 viklinger med en ledning som fører en konstant likestrøm
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I = 1 A. Magneten har et gap med luft og med vidde d = 1 cm.

a) Beregn magnetfeltet B0 i jernet hvis gapet ikke hadde vært der. Se bort fra
tykkelsen til magneten. Anta her at jern har en konstant, relativ permeabilitet
µr = 3000.

b) Gjenta beregningen med gap og finn n̊a magnetfeltet B i gapet.

c) Strømmen sl̊aes av, men magnetfeltet B forblir permanent p̊a plass. Finn
n̊a størrelse og retning p̊a H-feltet i jernet. Husk at jern er i virkeligheten
et ikke-lineært materiale s̊a du kan ikke lenger gjøre bruk av en konstant
permeabilitet.

Oppgave 2
En ledning som fører en strøm I, er formet som en kvadratisk sløyfe som ligger
i xy-planet. Sidekantene har lengde L og kvadratet er plassert slik at hjørnene
har koordinater (0, 0), (0, L), (L, 0) og (L,L). Det befinner seg i et magnetfelt
B = B0(zey + yez)/L hvor B0 er en konstant.

a) Skissér de magnetiske feltlinjene i yz-planet.

b) Vis at magnetfeltet oppfyller ligningene ∇ ·B = 0 og ∇×B = 0.

c) Beregn kraften p̊a hver av sidene i kvadratet.
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d) Finn herav nettokraften og vis at den kan skrives som F = (m ·∇)B. Dette
er en generell formel for kraften p̊a en magnet med dipolmoment m i et in-
homogent, statisk magnetisk felt B.

Oppgave 3
En uendelig stor kobberplate med tykkelse d ligger i xy-planet. I platen g̊ar det en
strøm med strømtetthet J parallelt med y-aksen.

a) Finn størrelse og retning p̊a magnetfeltet over og under denne kobberplaten.

b) En lignende plate blir plassert i en høyde h over den første og fører den samme
strømmen, men i motsatt retning. Finn n̊a magnetfeltet mellom og utenfor
platene.

c) Finn det magnetiske trykket (kraft per flateenhet) mellom platene.

Oppgave 4
En sylindrisk stavmagnet har lengde L = 5 cm og diameter d = 1 cm. Den best̊ar av
jern som er permanent magnetisert med en magnetisering M = 1.0× 106A/m langs
magnetens akse.

a) Bruk analogien med en sylindrisk spole til å vise at magneten gir opphav til
et utvendig magnetfelt i et punkt p̊a aksen som har en størrelse

B =
1

2
µ0M(cos θ1 − cos θ2)

hvor 2θ1,2 er åpningsvinkelene til magnetsylinderens to endeflater sett fra dette
punktet.

b) Vis at n̊ar dette punktet er i en avstand x� L fra magneten, s̊a er feltet der
gitt ved dipolformelen B = µ0m/2πx

3 hvor m er det totale dipolmoment til
staven.

c) Et stykke med lengde ` = 1 cm blir sk̊aret av denne magnetstaven og plassert
p̊a aksen i en avstand av x = 5 cm fra den opprinnelige magneten. Hva blir
kraften mellom disse to magnetene? Benytt her den generelle formelen fra
spørsmål 2d)
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