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Toepassing van de wetten van Biot en 
Savart, l1axwell, Chm en Lorenz leidt tot 
een ui tdruk.1.cine; voor de druk op een in 
een cylindrische se :lroe fvormige spoel ee-
plaatste cylinder. 
De gevonden ui tdruk1dru; is net numerieke 
methoden te berekenen. 

Het een benaderende berekeninr; worden bij! 
een stroom van 10.000A met een stijgtijd 
\y8.n 1 j u sec. drukJ::en van 2,67 x 1010 
Newton, ~evonden. 

m 

Deze berekenin; kan leiden tot een juiste 
spoelconstructie bij het lImaGnaform" 
proces. 

biz. 1 van 12 blZ.l 
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Inhoud. 

Lijst van c;ebruikte synbolen en eenheden. 

1. Berekenin,t; van de :nacnctische inductie bij stroomdoorgang door 
de sl)oel in een willekeuri; punt binnen de spoel. 

1.1. Berekening aan een enKele "llindinG. 

1.2. 3eschouwinc van eet: c.;rlinclrisch schroefvorr.li~;e spael met 
lengte 1 en N windin,:en. 

::. 3erekenin.g van de kracllt o:p ee;1 in cen cylindrisc':1 schroef
vormige spoel geplaatste nH~t'3.1en cylinder, hij stroo:-,doorsang 
door de spoel. 

2.1. Berekeninc van de ~:lac;netisc?le flux door de cylinder. 

3. Bijlage. 
Benaderende berekening van de druk welke door een cylindrische 
schroefvormige spoel, waardoorheen een stroom i loapt, op een 
in de spoel geplaatste cylinder wordt uitgeoefend. 
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Lijst van 6ebruikte sYMbolen. 
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werkplaatstechnlek 

benamin;; 

magnetif3ehe indue tie 

magne ti3ci,e :'cr: :eabiliteit 

stroo~ door ~e s~oEl 

ma,:;netiscile flux 

Eleetri0cl1 veld 

specifieke ohmse weerstand 

Lorenzkracht 

straa 1 van c; e 61'oe1 

lenGte van de spoel 

uitwer.di::e straal van de cylinier 

inWe!1dize straal vaL de cylinder 

wanddikte va": e cylinder 

hoogte van de cylinJer 

cartesiaanse co~rdinaten 

dimensie 

'Jaber 

-1 Henry rl9 ter 

;~mpere 

'Jeber meter2 

-1 Volt meter 

Chm meter 

l'!ewton 

met~r 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 
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Berekening van de druk op een in een cylindrisch schroefvormige spoel 

geplaatste cylinder bij stroomdoorgang door de spoel. 

1. Berekening van de magnetisci1e inductie bij stroomdoorgang door de 

epoe1 in een wi11ekeurig punt binnen de epoe1. 

1.1. Berekening aan een enkele winding. 

Volgens Biot en Savart geldt voor de ~agnetische inductie in 

een punt P tengevo1ge van stroomdoorgang door een geleider d1 

dB = i dl x ii" 

~ 4 

Rierin is: 

dB 

u 

i 

'. d1 

F 

werkplootstechnlek 

de magnetische inductie; [BJ : Weber 

de magnetische permeabiliteit; [uJ Henry/meter 

u = uo u,. 

uo = de ma,_,netische perrJleabi1iteit in vacuum 

u,. = de re1atieve perP.1eabi1iteit 

d~ stroom door draadelement d1; [iJ = Ampere 

de grootte van het draadelement; [1] : meter 

de grootte van de verbindinc:s1ijn van punt P met het 

draadelement d1; [F] : meter 

Fib~ur 1: De wet van Biot en Savart, 

toegepast op een draadelement. 

technische hogeschool eindhoven 
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o De wet ~an Biot en Savart toegepast op een enkele winding van de spoel, 

waarbij deze winding door een cirkel wordt,"benaderC1 t i:;,eeft de volgende 

situatie: 
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~----------~ ~ 

x 

Fi,g;uur 2: De wet van Bit,.t ,en Savart, 

toegepast op een enkele winding. 

dB ': 

Als gegeneraliseerde coordinaten zijn incevoerd 

y. Z en If}' 

Het is nu zaak, de grootheden 

dl, r en s j n cf 

in de gegeneraliseerde coordinaten uit te drukken. 

Berekening van SIft [ 

R S ;: y coS ~ I 

In P, QR is! 

,. q = 0. - Y s; n V 

(2) 

werkplaotstechnlek 
L-._~."_._. ____ . __ _ 
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01--

P.R: V(Q.-ysj,,~t ... yic.Osl1f (4) 

51-- ot 

r.R ~V 2- y2._ 2Aysm'lt (5) Q. + 

10 -
In A PP,Q is 

PQ : J i'J..,(a. - ysu,""}!. (6) 

15 -

ot 

V" 2. 1. z. P Q : Z'" Q. - 2. (1 Y sin 1t + Y Sln'1t (7) 
20 -

In A PP.R is 

t:fR:: J Z1.,. y:l..,. a1
• 1. a y5/'" v (8) 

25 -

In A pqR is 

S'" 6 
pq 

" 
30 - PR (9) 

of 
'2 .1 ,. 1. 

Sit', C :: !! .,. a. - :J. a. V SIt, 11. ~ S 111 11-
(10) 

35 - z~.,. y.1 .,. a.,J. - 2 tl Y S 11111 

Berekening van r 2 

40 - In A p rtR is 

1 .z. 1. z. 
1. a Y sln,if .. ": P R :: 'Z • Y fa. ... (11) 

, 

45 - Berekenin5 dl van 

dL .:t a.J/tt (12) 

50 -

wer~IQQtst.chnl.k technische hogeschool eindhoven 
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Met de uitdrukkingen (9), (10) en (11), gaat uitdrukking (1) voor de 

magnetisehe indue tie in P over in: 

De magnetische inductie tengevolge van de aele winding wordt nu: 

27 

1. = / /Jo i. 0. [Z" ~-Zj).YSlft~. yLS1"L,.,.] I J 1ft 
I) It it [.zI.,: ylf. a.iL 

- 2'4. Y SI".q r ' (14) 

1.2. Besehouwing van een cylindrisch sehroefvormige spoel met lengte 1 

en N windingen. 

Indien aangenomen wordt dat de windingen van cie spoel zeer dicht 

bij elkaar liggen, dan kan de magnetische indue tie inP tengevolge 

van het spoel element dz, gevondeu worden, door uitdruY~ing (13) te 

vermenigvuldigen met N 
1 dz en over Z te integreren: 

B= 

De grenzen van over Z volgen uit figuur 3: 

____ 000 

dz 
~----- -~----- ----'I ...... Z 

o 0 o· 0 _ _ _ _ _ _ _ 00 () - - - - - - _0000 

Figuur 3: Biot en Savart, toegepast op een schroef-

._. ___ ~ __ ",--or~=!:~_~~E~~!_· __ . 
werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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r--------------~----.. ~~ .. -~ .. ------.--------~----_I 

Uit figuur 3 blijkt, dat: 

z" (a - y ) C<Yi cp 

ell: . 

De hoek f loapt van 0< tot f 
Uitdrukking. (14) gaat hiermee over in: 

( 16) 

(18) 

2. Berekening van de kracht op een in een eylindrisch schroefvormige 

spoel geplaatste metalen cylinder, bij stroom doorgang door de spoel. 

2.1. Berekening van de rnagnet~sche flux ¢ door de cylinder. 

Volgens de tweede wet van haxwell geldt: 

~'; f B· n d n 
II 

Hierin zijn: 

B de magnetische indue tie in grootte en richting door het 

oppervlak dA 

A het beschouwde oppervlak 

n de normaal op dit oppervlak 

De richting van B valt sarnen met de richting van de normaal uit 

P1 op PQ in 6. P PI Q in figuur 1. 

De richtin~:; van ii valt sarnen met de richting van de z - as. 

J-----------------~ .. - .. -. 
werlep laatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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Indien in figuur 4 r de hoek voorstelt tussen de richtingen van 

] en ,it 

Figuur 4. Berekening van de magnetische flux in 

een punt in het veld van een schroef

vormib'e spoe!. 

dan kan uitdrukking (18) geschreven worden als 

¢ : /13 CbS r d R 

1/ Y 

........ -~ ........... dy 

y 
x 

Figuur 5: Bepaling van de magnetiscne flux door 

een metalen cylinder. 

In figuur 5 is een doorsnede Gete~end van de coaxiale metalen 

cylinder, die in de schroefvormige spoel wordt geplaatst. 

Voor de flux door de cylinder geldt nu : 

R .... 

¢ 'I 21T co'r' B y Jy 
(l.~ 

(20) 

(21) 

werkplootstechniek technische hogeschool eindhoven 
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10 

15 
Uitdrukking (21) gaat over in 

20 

25 

Volgens de tweede we.f van I"laxwell [:~eld t: 

30 

= - M 
dt 

Hierin is: 

-E het geinduceerde electrische veld. 

Volgens de wet van Ohm geldt: 

(26) 

of 

(27) 
50 

we,kpJaat·tctchnlek technische hogeschool eindhoven 
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De stroomdichtheid J hierin t wordt gegeven door: 

. -
J = l.1 

Hierin is: 

s. = Ru - Ri de wanddikte van de cylinder 

ig de door de fluxverandering geinduceerde wervelstroom. 

h de hoog-te van de cylinder. 

Voor i geldt de betrekking: 
g 

of 

De optredende Lorentzkrac;:t is gelijk aan het uitweL0.ig product van 

de inductievector en de stroomvector: 

-
F : L ".B (31) 

of 

ft I., 1),. Ly B:l - Lz. By - (32) F ~ Fy 
. 

.By Lz Blt - Lx B2-:: 

~~ ~ ':' 

Fa L? 'B2. Lx By - i.. y Bx 

1-----------------------_._--.-.-------------
werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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Formule (1) toegepast op een punt Va!l de beschouwde cylinder levert: 

-f = d y • &7. 
Berekening van B uit uitdrukking (17) en van Jy uit de uitdru}dkin~en 

(26) en (29) levert de kracht in het vlakje dy, dz, of dy, 

ofwel de spanning in dit punt. 

2Pmerkingen 

15 De windingen van de spoel z~Jn cirkelvormir; aangenomen, terwijl de 

spoel in werkelijkheid een spiraal is. 

20, 

30 

50 

De vergelijking van een spiraal in cylindercoordinaten wordt 

gegeven door 

x = Q. COs. 11' 
y = <l. S 1t1 lit 
Z = h tf me t h 

l1ierdoor ontstaat in,de berekeninG van de hoek 

kleine wijziging. 

= 

onder 1.1. een 

De afgeleide integralen zijn met numerieke methoden uit te rekenen. 

I--------------~----------.. --.. ---
werkpfootstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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Benaderende berekening ~an de druk welke door een cylindrisch schroef

vormige spoel, waardoorheen een stroom i loopt, op een in de spoel 

geplaatste cylinder wordt uitgeoefend. 

Indien de lengte van de spoel 1 bedraagt, het aantal windingen N en 

de diameter at dan geldt, indien het magnetisch veld H in de spoel 

;homogeen verondersteld wordt, volgens de eerste wet van Haxwell: 

.: 

In deze vergelijking \'Iord t de optr~dende verplaatsint;stroom verwaar

+oos~ .. 

~ Bij de door figuur 1 gegeven configuratie kan hiervoor geschreven 

_worden: 

l 

-..... = !EJLi JI! '" - . -
. . - . -~~ c:S 

~~oooo h OODO ~o 

Figuur 1 cylinder, geplaatst in een spoel. 

of 

H = N L. 

met de be trekking 

Ii :: (4) 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 



biz. 2 van, bIZ./ 
~------------------~~------.~~-~-~------------------~----------------

01-
kan voor de magnetische induc ti i;esc .reven worden 

-.:8: 
s-

De richting van B valt. eamen met de asrichting van de spoel. 

10 - De magnetische flux q door de cylinder kan worden gevonden met 

(6) 
lS -

of 

20 - J. -rr[ 2. %] 'I' = B L; d ... - di. 

25 - of 

(8) 
30 -

De in de cylinder geinduceerde spanninE~ is gelijk aan de verandering 

35 - van de magnetische flux met de tijd: 

40-

Volgens de tweede wet van l'laxwell . eldt: 

~ 
d t 

( 10) 

of 
50-

r------------------------.--.---.--~ .. --.-.. ---~ ... ---------_i 

werkplaatstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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Volgens de wet van Ohm geldt nu 

waarin 

;1 de soortelijke weerstand, en 

"J de stroomdichtheid, geinduceerd in de cyl{nder 

voorstelt. 

Voor de stroomdichtheid J wordt gevonden 

.d 
ell: 

of 

,I. 11.] 
7 .. J}.o JJ.I'" N [d.... - eli. 

8 jJ ellA r l + b ] 

oLL -cit 

Volgens de wet van Lenz geldt voor de kracht 

Voor dit cirkelsymmetrisch geval wordt dit 

biz. 3 van .I biz. 

(12) 

( 16) 

werkplaatst.chn I.k technische hogeschool eindhoven 
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__ . ______ ._~.~_. ___ ~_._m_~ ______________ m d'.'~i 

I ::::~:l ~. :::i::l k:::: \::n::n g:~~:::~ak J < .J Y van de cylinder 
5~ 
I 

1Q L 
I 

I 

T 
20 I 

25 

30 

45 

50 

Uitdrukking (17) gaat nu over in 

[d~ td4] [ dt4. -di.] 

ltekenvoorbeeld. 

L d i
dt 

Berekening van de kracht op een koperen cylinder met 

du = 0,1 III 

di = 0,09 III 

/.) = 0, 0 11 " .n. / MIl JIM,.,&' 
I _ 7 - 1 
p. ': I.t 1T x 0, q 99 q 'j 12 )( 10 ~ '-I ii x 10 

terwijl de afmetingen van de spoel 

F 

F 

N = 10 windingen 

1 = 0,2 III 

a = 0,12 m. 

10
9 z. . h _ 1:Z 

1T = x " 10 

',1 OS '( ~ 

_.3 
= 0.,2'1 )( '0 

Ji. x- 0) '9 '- -ell: 

. d i. Ne'lt.} I:t:>VI L 
dt 

! 

I r--w-.r-k-p-Ia-Qt-.-t.-c-hn-I-.k------------·-----·m-t~c·-h-·-nm---j-·s-c·-·h·-e--h·--o-·mg-e·-s---c-h--o-O·-I -e-in-d-h-o-v-en----i 
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biz. 5 van 5 biz. 

Bij een stroor'1 van 10.000 A met een stijgtijd van 1 u sec wordt F: 

0, 2. , 1 -3 14 N F ::: )( 10 x 10 

F = 0, 2 "1 x I D II N. 

F 2, {, '1 10 
= X [0 N. 

Opmerkingen 

1. In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een stroom van 10.')00 "1 

met een stijgtijd van 1 u sec. 

De vraag is of deze waarden bij de aansenomen spoel te halen zijn, 

in verband met de zelfinduetie van ce spoel. 

2. Bij de berekening van de magnetische indue tie is uitgeg'aan van de 

veronderstelling. dat het magnetisch veld homogeen is, hetgeen 

onjuist is. 

Deze beide punten zullen aanleidini:; caven tot een verlagin('; van 

de berekende waarde voor de kractt in het rekenvoorbeeld. 

3(, ,-De kracht F is te schrijven als een constante vernenigvuldiGt met 

i di 
'IT F :: C x i di 

'IT 

Daarom is het beter te spreken van een stoot of impuls. 

4. De magnetische permeabiliteit van ijzer is geen constante, doeh 

een functie van de magnetische veldsterkte. 

In de berekening is II- gelijk gesteld aan 11-.. , de magnetische 

permeabiliteit van vacuum. 
~-----------------
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