
Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori
för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)
Tid och plats: 25 oktober, 2013, kl. 14.00–19.00, lokal: Victoria 3.
Kursansvarig lärare: Gerhard Kristensson, tel. 222 45 62.
Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i elektromagnetisk fältteori samt kalkylator.
Betygsättning: Varje uppgift ger maximalt 10 poäng. Slutbetyget på tentan ges
av heltalsdelen av (totalt antal poäng)/10, dock högst 5.

Problem 1

Beräkna den totalt upplagrade elektrostatiska
energin för en konfiguration av 3 punktladdningar
(laddning q, q och −2q) i vakuum arrangerade i
hörnen av en liksidig triangel med sida a, se figur.
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Problem 2
En linjärt polariserad planvåg utbreder sig i vakuum, och det elektriska fältet för
vågen är

E(r, t) =
x̂+ ŷ√
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Materialets vågtal betecknas k0 = ω/c0, där c0 är ljusets hastighet i vakuum. Bestäm,
till riktning och storlek, tidsmedelvärdet av vågens effekttäthet.

Problem 3
Tre långa, raka ledare löper parallellt i vakuum,
och var och en för en ström I i samma riktning.
Ledarna är placerade i ett gemensamt plan med ett
inbördes avstånd d, se figur. Bestäm de punkter i
rummet som har magnetisk flödestäthet noll.
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Problem 4
Ett koaxialkabel består av en cirkulär, metallisk
innerledare (radie a) omgiven av ett cirkulärt, me-
talliskt skal (innerradie b och ytterradie c), som är
ytterledare, se figur. Inner- och ytterledarnas cent-
ra sammanfaller, och materialet mellan ledarna är
ett dielektrikum med absolut permittivitet ε0εr. In-
nerledaren har potentialen V = V0, och ytterleda-
ren är jordad, V = 0 (samma potential som långt
ifrån ledaren). Utanför koaxialkabeln råder vaku-
um.

a) Bestäm det elektriska fältet överallt i rymden

b) Kvantifiera (dvs. position och styrka) alla
bundna och fria laddningar i systemet i giv-
na storheter
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I ett försök att använda en strömmande vätska, t.ex. vätskeflödet i ett sund, å eller
kanal, som strömkälla, kan man använda en metod som visas i figuren. Den ström-
mande vätskan antas ha ledningsförmågan σ, och den flyter med den konstanta
hastigheten v = vx̂. Kanalen har bredden b, och längs vardera kanten på kanalen
finns en rektangulär elektrod av längd l och höjd h. Vidare antas det jordmagnetiska
fältet (magnetisk flödestäthet) vara konstant, och det har en vertikal komponent,
Bv = −Bẑ. Den inducerade strömtätheten i vätskan antas vara konstant. Bestäm
strömmen I i den yttre kretsen, som har resistansen R.

Problem 6

En punktdipol p ligger på höjden h ovan-
för ett stort, jordat metallplan. Dipolen är
riktad bort från det jordade metallplanet,
se figur. Beräkna kraften på dipolen, både
till riktning och styrka.
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Lycka till!


