
Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori

för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Tid och plats: 7 januari, 2014, kl. 08.00�13.00, lokal: MA09, E�F.

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
Tre identiska punktladdningar, laddning q, är pla-
cerade i hörnen av en liksidig triangel med sida a,
se �gur. Hur mycket energi måste tillföras eller er-
hålls (frigörs) om avståndet mellan laddningarna
ökar till 2a, streckad triangel i �gur? Ange både
energiskillnad och om denna energi måste tillföras
eller erhålls.
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Problem 2

En cirkulärt polariserad planvåg utbreder sig i vakuum, och det elektriska fältet för
vågen är
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Vågtalet betecknas k0 = ω/c0, där c0 är ljusets hastighet i vakuum, och E0 är en
positiv konstant. Bestäm, till riktning och storlek, vågens strålningsvektor.

Problem 3
En plan cirkulär slinga med radie a ligger i x-y-planet.
I centrum av slingan �nns en vertikal magnetisk dipol
med styrka m, dvs. m = mẑ. Det magnetiska �ödet
från dipolen genom slingan kompenseras av ett mag-
netiskt �öde från en konstant vertikal magnetisk �ö-
destäthet B = −B0ẑ. Hur stor skall man välja B0,
uttryckt i storheterna a, m och eventuella naturkon-
stanter, för att det totala magnetiska �ödet genom den
cirkulära slingan skall vara noll?
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Problem 4
En plan, kvadratisk slinga med sida a rör sig
med konstant hastighet v = vx̂ i x-y-planet.
Slingan be�nner sig i en inhomogen magne-
tisk �ödestäthet B(r) = B0xẑ. Vid tidpunk-
ten t = 0 be�nner sig slingans vänstra kant
vid x = 0, se �gur. Bestäm e�ektutvecklingen
i slingan om dess totala resistans är R. Sling-
ans självinduktans är försumbar.
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Problem 5

Ett sfäriskt skal (innerradie a och ytterra-
die b > a) är omgivet av vakuum. Skalet är
laddat med en konstant rymdladdnings-
fördelning (laddningar i vakuum), som ger
en total laddning Q i skalet. Bestäm syste-
mets elektrostatiska energi.
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Problem 6
En punktdipol p ligger på avståndet d från
centrum av en jordad metallsfär med ra-
die a (d > a). Dipolens riktning bildar
rät vinkel med förlängningslinjen mellan
sfärens centrum och dipolen. Beräkna den
speglade källfördelningen.
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Lycka till!


