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Oppgave 1

a) Ved bruk av uttrykket for E-feltet gitt i oppgaven, f̊ar vi at strømmen i mediet er gitt
ved

J = σE = σE0 cosωt, (1)

mens den elektriske forskyvningen er gitt ved

D = εE = εE0 cosωt. (2)

N̊ar vi setter dette inn i den generaliserte Ampères lov, f̊ar vi at

∇×H = J +
∂D

∂t
= σE0 cosωt− εωE0 sinωt. (3)

For et perfekt dielektrisk medium har vi at σ = 0, slik at vi kun f̊ar bidrag fra
forskyvningsstrømmen p̊a høyre side av (3). For en god leder har vi at σ er stor slik at
vi kan neglisjere bidraget fra forskyvningsstrømmen. Da amplituden til
forskyvningsstrømmen er proporsjonal med frekvensen p̊a E-feltet, kan bidraget fra
forskyvningsstrømmen neglisjeres for lave frekvenser (dvs. for frekvenser ω � σ

ε ) slik at
mediet oppfører seg som en leder, mens for høye frekvenser (dvs. ω � σ

ε ) vil bidraget fra
forskyvningsstrømmen dominere slik at mediet oppfører seg som en isolator.

b) Grovt sett kan vi si at overgangen fra leder til isolator skjer n̊ar amplituden til
strømmen er lik amplituden til forskyvningsstrømmen, dvs. n̊ar

σ = εω, (4)

som gir at

ω =
σ

ε
. (5)

Oppgave 2

Først kan vi fastsl̊a at de symmetriske feltfordelingene, I, II, III, VI, m̊a skyldes et magnetisk
materiale, mens de øvrige, IV, V, VII, og VIII, m̊a skyldes en strøm langs sylinderen.
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N̊ar µr = 0, m̊a B-feltet være lik null i sylinderen, alts̊a skisse VI. Skisse II er da et
diamagnetisk materiale med 0 < µr < 1.

N̊ar µr =∞, er H lik null i sylinderen, og siden tangentialkomponenten av H er
kontinuerlig, m̊a feltlinjene falle vinkelrett inn mot sylinderen (husk at utenfor sylinderen er
B = µ0H, og siden H ikke har noen tangentiell komponent rett utenfor sylinderen, har derfor
heller ikke B det). Alts̊a er µr =∞ i skisse I. Skisse III er da et materiale med 1 < µr <∞.

En strøm jevnt fordelt over overflaten vil ikke generere noe felt inne i sylinderen. Alts̊a vil
feltet der være gitt av det opprinnelige, uniforme feltet. Følgelig representerer skisse IV og V
en slik sylinder, som fører en overflatestrøm inn i papirplanet. Forskjellen mellom IV og V er
at strømmen er sterkere i V. Utenfor lederen kan man ikke merke om strømmen er fordelt over
hele sylinderen eller om den g̊ar i overflaten. Derfor er det utvendige feltet det samme som i
skisse VII som i IV, VIII, og V (bortsett fra at VII er speilvendt i forhold til IV, fordi
strømmen g̊ar ut av papirplanet i stedet for inn i det). Men en strøm som er fordelt over hele
lederen vil endre feltet ogs̊a inne i lederen, p̊a en slik m̊ate at feltlinjenes retning ikke endrer
seg i overflaten (fordi b̊ade normal- og tangentialkomponentene er kontinuerlige).

Alts̊a oppsummert:
I d)
II a)
III c)
IV f)
V f)
VI b)
VII e)
VIII e)
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Oppgave 3

I ledere kan det ikke være et elektrostatisk felt. B og C er derfor ledere. Det kommer like
mange flukslinjer inn til B som det g̊ar ut fra den. Alts̊a er den netto ladningen p̊a B lik null.
C har positiv netto ladning, siden det g̊ar flere flukslinjer ut av C enn det som kommer inn.

D m̊a være dielektrikumet, siden det ikke ender noen flukslinjer p̊a den. Vi ser forøvrig at
flukslinjene forandrer retning i overflaten.

I A begynner flukslinjene i det indre av sylinderen, alts̊a er det positiv romladning der. I E
ender det flukslinjer p̊a overflaten. Alts̊a er det negativ overflateladning der.

Oppsummert:
A d)
B a)
C b)
D c)
E e)
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