
Elektromagnetisk fältteori

Elektromagnetisk fältteori är den viktigaste delen av den klassiska fysiken.
Den utvecklades framförallt under 1800-talet och den sista stora pusselbiten
som kom på plats var den speciella relativitetsteorin som kom 1905.

Kort historik

1700-talet Man kände till elektricitet och visste att föremål kunde få pos-
itiv eller negativ laddning. Benjamin Franklin hade visat att blix-
tar är elektriska urladdningar. Strömmar kunde endast alstras genom
urladdningar och var därmed kortvariga och starkt tidsberoende. Mag-
netiska material var kända. Kompassen fanns och man visste att jorden
fungerade som en stor magnet.

1785 Coulomb visar experimentellt att kraften mellan två små laddade
sfärer är omvänt proportionell mot avståndet i kvadrat mellan sfär-
erna1 (Coulombs lag).

1800 Italienaren Alessandro Volta upp�nner batteriet. Batteriet innebar
att man kunde alstra likström, vilket var av avgörande betydelse för
utvecklingen av den elektromagnetiska teorin.

1812 Den franske matematikern Simeon Poisson visar att den elektriska po-
tentialen för en laddningsfördelning ρ(~r) satis�erar ekvationen∇2V (~r) =
−ρ(~r)/ε0 (Poissons ekvation). Ekvationen följer av Coulombs lag.

1820 Den danske fysikern Hans Christian Oerstedt �nner att en kompass-
nål som be�nner sig i närheten av en strömförande ledare vill ställa
in sig vinkelrätt mot ledaren. Detta visade att elektriska och mag-
netiska fenomen var kopplade till varandra. Upptäckten ledde till en
stor aktivitet bland dåtidens fysiker. Redan några veckor efter det att
Oerstedt presenterat sin upptäckt �nner den franske fysikern André
Marie Ampère att två strömförande ledare påverkar varandra med en
kraft. Kort därefter presenterar de franska fysikerna J.-B. Biot och
F. Savart en lag som beskriver magnetfältet från strömförande ledare
(Biot-Savarts lag).

1825 Ampère presenterar en ganska fullständig matematisk teori för mag-
netostatiken.

1Samma resultat hade fysikern Henry Cavendish funnit genom mycket exakta exper-

iment redan i början av 1770-talet. Cavendish brydde sig dock aldrig om att publicera

resultaten
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1831 Den engelske fysikern och kemisten Michael Faraday upptäcker in-
duktionslagen 2. Lagen säger att ett magnetfält som varierar i tiden
inducerar ett elektriskt fält. Detta var ett viktigt steg mot det som
skulle bli en enhetlig teori för elektriska och magnetiska fenomen och
innebar starten på elektrotekniken. Nu följde upp�nningar som gener-
atorn, den elektriska motorn, telegrafen mm.

1864 Den skotske fysikern James Clerk Maxwell �nner den sista pusselbiten
till den elektromagnetiska fältteorin. Den dittills gällande teorin för de
elektriska och magnetiska fälten sa att rotationen av magnetfältet var
lika med strömtätheten, ∇ × ~H = ~J (Ampères lag), medan rotatio-
nen av det elektriska fältet var lika med tidsderivatan av magnetfältet
∇ × ~E = −µ0∂ ~H/∂t (Faradays lag). Maxwell argumenterade att yt-
terligare en term, förskjutningsströmmen, bör läggas till i högerledet
av Ampères lag. Förskjutningsströmmen kan skrivas ε0∂ ~E/∂t och upp-
träder endast för tidsvarierande fält. Maxwell hade inget experimentellt
fog för sitt tilltag utan förlitade sig på fysikalisk intuition. Med den nya
termen kunde han härleda en ekvation för det elektriska fältet. Ekva-
tionen visade sig vara vågekvationen och den våghastighet som dök upp
i ekvationen var c = 1/

√
µ0ε0. De numeriska värden man vid denna

tid hade på µ0 och ε0 gav en hastighet av c = 3.1 · 108 m/s. Detta
låg nära det vid denna tid experimentellt uppmätta värdet 3.15 · 108

m/s på ljushastigheten. Maxwell insåg att detta inte kunde vara en
slump. Därmed kunde man anta att ljus var elektromagnetiska vågor
och att strömmar och laddningar som varierade i tiden gav upphov till
elektromagnetiska vågor som utbreder sig med ljushastigheten.

1887 Den tyske experimentalfysikern Heinrich Hertz veri�erar Maxwells
teori genom att alstra elektromagnetiska vågor med hjälp av snabbt
varierande strömmar. Upptäckten startade den trådlösa kommunika-
tionen.

1905 Albert Einstein publicerar artikeln �On the electrodynamics of moving
bodies� i vilken den speciella relativitetsteorin presenteras.

Tillämpningar

Den elektromagnetiska fältteorin tillämpas inom de �esta områdena av fysik
och elektroteknik. Speciellt viktig är den inom optik, antennteknik, mikrovågs-
teknik, trådlös och trådbunden vågutbredning.

2Upptäckten gjordes ungefär samtidigt av den amerikanske fysikern Joseph Henry.
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EF inom F-utbildningen

Kursen i elektromagnetisk fältteori (EF) för F bygger på �era av de matem-
atiska kurserna och är en bas för kurser högre upp i utbildningen. Figuren
nedan är tänkt att illusterar detta. Som framgår är vektoranalysen mycket
viktig för EF-kursen.
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