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Uppgift 2: Permeabiliteten i vakuum



Inom elektromagnetismen förekommer ett antal naturkonstanter som beskriver hur elektromagnetiska
fält utbreder sig. Exempelvis är magnetfältet i vakuum som orsakas av en laddning i rörelse proportio-
nellt mot den s̊a kallade vakuumpermeabiliteten µ0. Denna konstant hade tidigare ett exakt definierat
numeriskt värde, men är sedan revideringen av SI-systemet 2019 istället förem̊al för experimentell
bestämning. En s̊adan bestämning ska nu studeras i denna uppgift.

Figur 1: Schematisk skiss över en tänkbar
försöksuppställning för att bestämma perme-
abiliteten.

Teori: Försöksuppställningen best̊ar av en spole med
en U- respektive och en I-formad kärna av järn, med
ett litet gap mellan U- och I-kärnorna s̊asom illustre-
rat i figur 1. D̊a en ström leds genom spolen uppst̊ar
ett magnetiskt flöde, vars fältlinjer delvis passerar ge-
nom järnkärnan och delvis genom den omgivande luf-
ten. Kvoten mellan detta flöde och strömmen i spolen
ges av induktansen L (SI-enhet Henry, H) hos syste-
met. I-kärnan förstärker det magnetiska flödet för en
given ström, vilket resulterar i en ökning av den totala
induktansen enligt
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där vi antagit att permeabiliteten i gapet inte skiljer
sig väsentligt fr̊an permeabiliteten i vakuum. L∞ är
induktansen i fr̊anvaro av I-kärnan, N betecknar anta-
let lindningsvarv p̊a spolen, µFe betecknar järnkärnans
permeabilitet. Sträckorna a, lg och lFe, illustrerade i fi-
gur 1, betecknar järnkärnans sidlängd, gapets tjocklek
respektive järnkärnans sammanlagda längd.

Uppgift: Bestäm vakuumpermeabiliteten µ0 och järnkärnans permeabilitet µFe.

OBS: De järnkärnor ni tilldelats är av tv̊a olika fabrikat, med n̊agot olika permeabilitet. Se därför till
att det framg̊ar i din lösning vilken färg du har p̊a din järnkärna (bl̊a eller svart). Ni har även tilldelats
tv̊a olika märken p̊a LC-meter, varav de av märket TENMA har en bl̊a knapp till höger precis under
skärmen som ska vara i sitt upptryckta vid induktansmätning.

Materiel

• Linjal

• Post-it-lappar

• LC-meter

• Kablar

• I- och U-kärna

• Spole

• Millimeterpapper




