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Oppgave 1

a) Finn selvinduktansen L til en lang, tettviklet solenoide ved hjelp av

i) definisjonen L =
Φ

I
,

ii) den totale magnetiske energien Wm = 1
2LI

2.

Anta at solenoiden best̊ar av en kjerne med permeabilitet µ og radius a. Ta
utgangspunkt i resultatet fra øving 9.

b) Dersom antall viklinger fordobles (og alt annet er som før), hva skjer med
selvinduktansen?

c) Anta at strømmen i spolen reduseres lineært fra I0 til 0 i løpet av tiden τ . Finn den
induserte spenningen som funksjon av I0, τ og L. Hvorfor gnistrer det n̊ar vi trekker ut
støpselet til en støvsuger?

Oppgave 2

Sett at du tar med deg h̊artørreren din til USA, der strømuttakene git deg 120 V (rms) i stedet
for 230 V som du f̊ar i Norge. Hjemme i Norge f̊ar du 1600 W i snitteffekt fra h̊artørreren.

a) Hva kan du gjøre for å oppn̊a samme effekt fra h̊artørreren i USA som i Norge?

b) Hvor stor strøm vil du trekke fra strømuttaket i USA? (Svar: 13 A.)

c) Hvilken motstand vil det amerikanske strømnettet oppleve at h̊artørreren din har n̊ar du
har modifisert den for å f̊a norsk effekt? (Svar: 9.0 Ω.)
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Oppgave 3
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Figuren viser en transformator hvor sekundærspolen kun best̊ar av én vikling med to
seriekoblede motstander. Vi antar at kjernen er ideell, med uendelig permeabilitet og uten tap.
Primærviklingen best̊ar av Np viklinger, og dens resistans er null. Den p̊atrykkes en spenning

Vp = V0 cosωt. (1)

Finn spenningen som avleses p̊a de to voltmetrene V1 og V2.
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Oppgave 4

For spesielt interesserte: Finne H og B fra en permanentmagnet numerisk. Les eksempel 3.14
i kompendiet. Se spesielt p̊a det som st̊ar om metode (iii), som egner seg godt til numeriske
beregninger. Vi ser p̊a en to-dimensjonal permanentmagnet, dvs. en stav med høyde d i
y-retning og bredde a i x-retning. I z-retning er den uendelig, slik at vi kan se bort fra denne
dimensjonen. Staven har uniform magnetisering M = M ŷ. Bruk den elektrostatiske analogien
i den nevnte metoden (iii) til å finne H og B fra en permanentmagnet.
Hint: Siden ∇ ·M = 0 overalt bortsettfra p̊a den nedre og øvre overflaten til magneten, vil

den analoge romladningstettheten være null overalt, s̊a vi m̊a løse Laplace’ ligning for et
“skalarpotensial” ψ. Analogien innebærer videre at det er en analog “flateladningstetthet”
ρs = −M p̊a den nedre overflaten, og ρs = M p̊a den øvre. Disse representerer vi ved
tilsvarende “romladningstettheter” ρ og −ρ p̊a henholdsvis topplokk og bunn, begge med
tykkelser lik 1 enhet i rutenettet, dvs. ρ = ρs/1 = M . Finn ogs̊a B. Kontroller til slutt at H
og B blir kvalitativt som forventet (se eks. 3.13-3.14 i kompendiet). Resultatet for B vil bli
unøyaktig rett ved topplokket og bunnen, siden H og M er diskontinuerlige der (mens B
egentlig skal bli kontinuerlig).
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