
Seminarium i

magnetostatik och induktans 2016-10-14

På kursens andra seminarium kommer vi att räkna två eller tre av nedanstående uppgifter.
Förbered dig väl inför seminariet genom att fundera på lämpliga lösningsmetoder.

Uppgift 1
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En ledningstråd är formad till en plan, hjärtformad slinga. Tråden för en likström I enligt
figuren ovan. Slingan parameterframställs i cylindriska koordinater via ortsvektorn

r(φ) = r̂crc(φ) = x̂rc(φ) cosφ+ ŷrc(φ) sinφ,

där (a och b är positiva konstanter)

rc(φ) = aeb|φ|, φ ∈ (−π, π].

Bestäm magnetiska flödestätheten B i origo.

Uppgift 2
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En koaxialkabel består av en tunn cylindrisk ytterledare, radie b, och en tunn cylindrisk
innerledare, radie a. Beräkna koaxialkabels självinduktans per längdenhet genom följande
steg:

1. Antag att ytterledaren och innerledaren för en total ström, −I, respektive I, se figur,
och bestäm det magnetiska fältet i området mellan ledarna
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2. Bestäm det magnetiska flödet per längdenhet genom en längdsektor av kabeln, och
beräkna sedan koaxialkabelns självinduktans per längdenhet

3. Kontrollera ditt resultat genom att beräkna självinduktansen per längdenhet från den
totalt upplagrade magnetiska energin inuti koaxialkabeln

Uppgift 3
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En permanentmagnet har formen av en puck (rät cirkulär cylinder) med radien a och höjden
h. Magnetiseringen i pucken antas vara konstant, M = M ẑ, och riktad längs puckens
symmetriaxel, se figuren ovan. Bestäm magnetiska flödestätheten B överallt på magnetens
symmetriaxel.

Uppgift 4

En liten cirkulär spole med radien a, N varv och försumbar höjd befinner sig i origo. Spolens
symmetriaxel sammanfaller med z−axeln. En likadan spole befinner sig i punkten r =
(b, b, b), där b ≫ a, och har sin symmetriaxel parallell med x−axeln.
a) Bestäm ömsesidiga induktansen mellan spolarna.
b) I vilken riktning skall den andra spolens symmetriaxel peka för att få maximal ömsesidig
induktans och hur stor blir denna induktans?

Uppgift 5
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En kvadratisk metallslinga har sidan a och resistans R. Den befinner sig i planet y = b. Två
av sidorna är parallella med x−axeln och de andra två med z−axeln, se figur. Slingan rör sig
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med hastigheten v = vx̂ och dess bakre kant passerar x = 0 vid tiden t = 0. Längs z−axeln
befinner sig en lång rak ledare som för likströmmen I. Bestäm den inducerade strömmen
i(t) i slingan. Strömmens referensriktning är relaterad till ŷ via skruvregeln.

Uppgift 6

Ett elektromagnetiskt fält är en superposition av två plana linjärpolariserade vågor. Det
totala elektriska fältet ges av

E(x, z, t) = E0(sin(ωt− kz)x̂ + sin(ωt− kx)ẑ)

Vågorna utbeder sig i vakuum.
a) Bestäm det magnetiska fältet och ange var i rummet detta alltid är noll.
b) BestŁm tidsmedelvärdet av strålningsvektorn och ange var i rummet det är maximalt
respektive minimalt.
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