Ασκήσεις για το µάθηµα Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός) της Σχολής ΗΜΜΥ
Ενότητα 3. ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ (Νόµοι Biot-Savart και Ampere)
3.1 Το κύκλωµα ΑΒΓ∆ αποτελείται από δύο ηµικύκλια ΑΒ
και Γ∆ µε κοινό κέντρο Κ και ακτίνες R1 και R2 αντιστοίχως.
Το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα Ι όπως δείχνει το σχήµα.
r
Να βρείτε το µαγνητικό πεδίο B στο σηµείο Κ
χρησιµοποιώντας τον νόµο των Biot-Savart.
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3.2 Το αγώγιµο σύρµα του σχήµατος έχει άπειρο µήκος, διαρρέεται από ρεύµα Ι, και κάµπτεται
διαγράφοντας ηµικύκλιο ακτίνας R, έχοντας τους δύο κλάδους του
παράλληλους µεταξύ τους, και κάθετους στη διάµετρο του
ηµικυκλίου. Να υπολογίσετε το µαγνητικό πεδίο Β στο κέντρο του
ηµικυκλίου, κατά µέτρο, διεύθυνση και φορά.
3.3 Ευθύγραµµος αγωγός που διαρρέεται από ρεύµα Ι εκτείνεται κατά µήκος
του άξονα z ενός τρισορθογώνιου συστήµατος αναφοράς Oxyz. Το ρεύµα
έρχεται από το z = ∞ , και στο σηµείο z = 0 διαµοιράζεται σε δύο ρεύµατα
ίσης έντασης (Ι/2 το καθένα), τα οποία διαρρέουν ευθύγραµµους αγωγούς που
εκτείνονται κατά µήκος των αξόνων Ox και Oy, ως το x = ∞ και y = ∞
αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το συνολικό µαγνητικό πεδίο στο σηµείο
( x = 0, y = 0, z = − D ) .
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3.4 Μια άπειρη πλάκα πολύ µικρού πάχους δ, που βρίσκεται στο επίπεδο xz και εκτείνεται από το
x = −a µέχρι το x = + a , διαρρέεται από συνολικό οµογενές ρεύµα I , προς τα θετικά z.
Βρείτε το µαγνητικό πεδίο στο εξωτερικό της πλάκας, σε ένα σηµείο πάνω στον άξονα των y,
σε απόσταση a από την πλάκα.
3.5 Τέσσερα µακριά χάλκινα σύρµατα είναι παράλληλα µεταξύ τους και τα σηµεία
τοµή τους µε επίπεδο κάθετο προς αυτά σχηµατίζει τετράγωνο πλευράς 10 cm.
Ρεύµα 0,5 Α διαβιβάζεται στο καθένα µε φορά που φαίνεται στο σχήµα. Να βρείτε
r
το µαγνητικό πεδίο B στο “κέντρο” Ρ του τετραγώνου.
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3.6 Πολύ λεπτός κυκλικός δίσκος ακτίνας R, είναι οµοιόµορφα φορτισµένος µε ολικό φορτίο Q. Ο
δίσκος περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο
του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Υπολογίστε το µαγνητικό πεδίο σε ένα σηµείο του άξονα,
σε απόσταση z από το κέντρο του δίσκου.
Υπόδειξη: Θεωρήστε ένα δακτύλιο του δίσκου µεταξύ των ακτινών r και r + dr . Βρείτε το
ρεύµα µε το οποίο ισοδυναµεί το περιστρεφόµενο φορτίο του δακτυλίου αυτού και το µαγνητικό
πεδίο που προκαλεί πάνω στον άξονα του δίσκου. Είναι γνωστό ότι το µαγνητικό πεδίο δακτυλίου
ακτίνας r, που διαρρέεται από ρεύµα Ι, σε σηµείο του άξονά του που απέχει απόσταση z από το
µ0 I
r2
.
κέντρο του, είναι ίσο µε B =
2 ( z 2 + r 2 )3/ 2
3.7 Το κύκλωµα ΑΒΓ∆ αποτελείται από ένα τεταρτηµόριο κύκλου(ΑΒ) και
από τρία τεταρτηµόρια κύκλου (Γ∆) µε κοινό κέντρο Κ και ακτίνες R1 και R2
αντιστοίχως, καθώς και από δύο ευθύγραµµα τµήµατα ΒΓ και ∆Α, κάθετα
µεταξύ τους. Το κύκλωµα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα Ι µε τη φορά που
r
δείχνει το σχήµα. Να βρείτε το µαγνητικό πεδίο B στο σηµείο Κ,
χρησιµοποιώντας τον νόµο των Biot-Savart.
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3.8 (α) Τµήµα αγωγού που διαρρέεται από ρεύµα Ι έχει σχήµα ηµικυκλίου ακτίνας a µε διάµετρο
r
ευθεία ΑΒ. Το ηµικύκλιο βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο B που είναι κάθετο στο επίπεδό του.
Βρείτε τη δύναµη που ασκείται πάνω στο ηµικύκλιο και δείξετε ότι είναι ίση µε τη δύναµη που θα
ασκούσε το πεδίο πάνω σε ευθύγραµµο αγωγό κατά µήκος της ευθείας ΑΒ, που διαρρέεται από το
ίδιο ρεύµα.
(β) ∆ιερευνήστε κατά πόσο το ίδιο ισχύει για αγωγό οποιουδήποτε σχήµατος µεταξύ των
r
σηµείων Α και Β, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στο B .
z

3.9 Ένας αγωγός µε άπειρο µήκος εκτείνεται κατά µήκος του άξονα των x,
από x = −∞ µέχρι x = 0 , στη θέση x = 0 διαγράφει έναν κύκλο ακτίνας R,
στο επίπεδο yz, µε κέντρο το σηµείο (0, 0, R), και συνεχίζει κατά µήκος του
άξονα των x, για x > 0 . Ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα Ι, όπως
r
δείχνει το σχήµα. Να υπολογιστεί το µαγνητικό πεδίο B στο σηµείο
(0, 0, R ) , που είναι το κέντρο του κύκλου.
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3.10 Συµπαγής κυλινδρικός αγωγός απείρου µήκους και ακτίνας R διαρρέεται από ρεύµα Ι,
οµοιόµορφα κατανεµηµένο στη διατοµή του. Στην επιφάνεια του
x
κυλινδρικού αγωγού τοποθετείται, παράλληλα προς τον άξονα του
I
κυλίνδρου, ευθύγραµµος λεπτός αγωγός απείρου µήκους που
R
διαρρέεται από ρεύµα ίσης έντασης Ι, αλλά αντίθετης
z
κατεύθυνσης. Ο ευθύγραµµος αγωγός είναι κατάλληλα µονωµένος
I
από τον κύλινδρο. Επιλέγοντας σύστηµα αναφοράς µε αρχή στον
y
άξονα του κυλίνδρου, υπολογίστε το συνολικό µαγνητικό πεδίο
από τα δύο ρεύµατα σε όλα τα σηµεία του χώρου. Υπάρχουν
σηµεία όπου το συνολικό πεδίο γίνεται µηδέν;
3.11 Ένα οµοαξονικό καλώδιο που αποτελείται από δύο λεπτούς (αµελητέου
πάχους) κυλινδρικούς µεταλλικούς σωλήνες απείρου µήκους µε ακτίνες R1 και
R2 (R1< R2), διαρρέεται από το ίδιο ρεύµα Ι το οποίο κατανέµεται οµοιόµορφα,
αλλά έχει αντίθετες κατευθύνσεις στους δύο σωλήνες. (α) Υπολογίστε το
µαγνητικό πεδίο σε όλα τα σηµεία του χώρου. (β) Υπολογίστε τη µαγνητική
ενέργεια ανά µονάδα µήκους του καλωδίου. (γ) Υπολογίστε την αυτεπαγωγή
του καλωδίου ανά µονάδα µήκους του.

R2
I

I
R1

3.12 Συµπαγής κυλινδρικός αγωγός έχει ακτίνα a εκτείνεται σε όλο το µήκος του άξονα των z, ο
δε άξονάς του συµπίπτει µε τον άξονα των z. Ο αγωγός διαρρέεται από ολικό ρεύµα Ι, του οποίου η
r
a
πυκνότητα δίνεται από τη σχέση J ( r ) = J 0 zˆ , όπου r είναι η απόσταση από τον άξονα του
r
κυλίνδρου, και J 0 µια θετική σταθερά.
(α) Αν το ολικό ρεύµα που διαρρέει τον αγωγό είναι Ι, να υπολογίσετε την τιµή του J 0 συναρτήσει
των a και Ι.
r
(β) Να υπολογισθεί το µαγνητικό πεδίο B σε όλα τα σηµεία του χώρου, συναρτήσει των Ι και r,
και να παρασταθεί γραφικά το µέτρο του ως συνάρτηση του r.

