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I FYS1120-undervisninga legg vi meir vekt på matematikk og numeriske
metoder enn det oppgåvene i læreboka gjer. Det gjeld òg oppgåvene som
vert gitt til eksamen. Difor er det viktig at du gjer vekesoppgåvene
som vi gir. Viss du syns det er vanskeleg å komme i gong med dei, eller
viss du ikkje syns det er nok oppgåver, så kan du godt gjere dei følgjande
oppgåvene frå boka i tillegg.
Frå kapittelet ‘Magnetic Fields and Magnetic Forces’ (oppgåver på s. 259 og
utover): Exercises 28, 40
Frå kapittelet ‘Sources of Magnetic Fields’ (oppgåver på s. 259 og utover):
Exercises 15, 42

Oppgåve 1 Magnetfeltet frå eit lyn
Lynnedslag ber med seg straum av storleik 100 kA. Vi skal no modellere eit
lynnedslag som ein veldig lang, rett straumleiar.

a) Kor stort er magnetfeltet fem meter frå banen til lynet?

b) Samanlikn svaret i a) med magnetfeltet som finst fem centimeter frå
ein ledning som transporterar ein vanleg ‘hushaldningsstraum’ på 10
A.

Figur 1: Prinsippet bak ein elektromagnetisk “rail gun“.

Oppgåve 2 Ein elektromagnetisk “rail gun”
Ein straumførande stav har masse m og lengde L. Han ligg på to horisontale
skinner. Staven kan gli friksjonslaust på desse. Dei horisontale skinnene er
kobla til ei spenningskjelde. Spenningskjelda kan levere ein konstant straum
I gjennom staven og skinnene. I regionen som skil skinnene finst det eit
konstant magnetfelt B. Vi kan sjå situasjonen i figur 1. Her er retninga til
straumen indikert av de svarte pilane og det konstante magnetfeltet peikar
rett ut av oppgåvearket.

a) Finn storleik og retning på krafta som virker på den strømførande
staven på grunn av magnetfeltet. Se bort i frå luftmotstand, friksjon
og elektrisk motstand.



b) Krafta som virker på staven på grunn av magnetfeltet får staven til å
flytta på seg. Finn farta v etter at staven har blitt flytta ei avstand d.
Uttrykk svaret ved m, I, L og B, og anta at staven ikkje hadde nokon
fart til å byrje med.

Oppgåve 3 Gauss’ lov for magnetisme
Eit magnetfelt har ein z-komponent som kun avheng av Bz, og ein kompo-
nent som peikar radielt ut i frå z-aksen, Br.

a) Skriv magnetfeltet B som eit vektorfelt i sylinderkoordinatar, uttrykt
ved Bz og Br.

Magnetfeltet sin z-kopmonent er gitt ved Bz = Bz(z) = βz, der β > 0 er
ein konstant. Mens Br = Br(r) avheng kun av radiell avstand frå z-aksen,
r =

√
x2 + y2.

b) Bruk Gauss’ lov for magnetfelt til å finne den radielle komponenten
Br(r). Det kan være lurt å velge ei Gaussflate som er eit sylinderskall
med senterakse langs z-aksen, radius r og med topp- og botnflate i z
og z0.

Oppgåve 4 Ampères lov
Vi betraktar ein uendeleg lang rett straumleiar som fører ein straum I. Bruk
Ampères lov til å vise at det magnetiske feltet i ei avstand r frå leiaren har
storleiken

B =
µ0I

2πr
(1)

Spesifisér kva retning magnetfeltet peiker – det vil seie, finn vektorforma B
til feltet. Hint: Det kan vere lurt å rekne i sylinderkoordinatar.



Figur 2: Eit straumførande linjestykke.

Oppgåve 5 Biot-Savarts lov
Figur 2 viser eit linjesegment med lengde 2L som fører ein straum I. Bruk
Biot-Savarts lov til å finne feltet i punktet P = (0, r). Vis at du får tilbake
det vanlege uttrykket frå ligning (1) når lengda L går mot uendeleg. Kvifor
kan du ikkje bruke Ampères lov i dette tilfellet med ein endeleg lengde på
straumleiaren?


