
Elektromagnetisme
Hent bøger PDF

Niels Jonassen

Elektromagnetisme Niels Jonassen Hent PDF Klassisk lærebog fra 1995/2004.
Denne bog er en stærkt revideret og omarbejdet udgave af noter og

kompendier, der siden 1984 har været anvendt ved kurser i elektromagnetisme
på Danmarks Tekniske Universitet.

Samtidigt har materialet været anvendt ved forskellige andre institutioner.
Både i dagligdagen og i mere teknisk sammenhæng kommer manjævnligt ud for
fænomener, der kun lader sig forklare, hvis man forudsætter eksistensen af en
anden type kræfter end de traditionelle, som tyngdekraften, gnidningskræfter

eller elastiske kræfter.
Det kan dreje sig om frastødningen mellem to stykker papir, der har været gennem

en fotokopimaskine, om tøj, der klæber til kroppen, eller om støv og dråber,
der udfældes i et elektrofilter.

Man siger, at sådanne legemer er påvirkede af elektriske kræfter og tilskriver
dette en egenskab ved legemerne, man kalder deres elektriske ladning.

Kræfterne har i visse tilfælde karakter af frastødning, i andre af tiltrækning.
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