
Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori

för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Tid och plats: 23 april, 2014, kl. 08.00�13.00, lokal: MA 09B.

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
En tunn, rak stav, längd h, är uppladdad med
en jämnt fördelad totalladdning Q. Vinkelrätt mot
stavens symmetriaxel, på avståndet h från stavens
mittpunkt, �nns ett litet metallklot (radie � h).
Metallklotet har den totala laddningen −Q. Hur
stort yttre arbete W krävs för att föra metallklo-
tet till oändligheten.
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Problem 2

Tre långa, raka, tunna ledare löper parallellt i va-
kuum. Ledarna är placerade i ett gemensamt plan
med ett inbördes avstånd d, se �gur. Var och en
för en ström med styrka I och med en riktning
enligt �gur (två närliggande med samma riktning,
och den tredje yttre i motsatt riktning). Bestäm
de linjer i rummet som har magnetisk �ödestäthet
noll.
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Problem 3
En lång cylinder består av en metallisk innerleda-
re, radie a, och ett metallrör med innerradie b och
ytterradie c. Innerledaren är uppladdad med ladd-
ningen Q per längdenhet. Området mellan metall-
ledarna innehåller laddningar i vakuum. Dessa
laddningar är jämnt fördelade i rummet, och den
totala laddningen är −2Q per längdenhet.

a) Bestäm det elektriska fältet överallt i rum-
met

b) Bestäm de ytor i rummet där kraften på en
testladdning är noll
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Problem 4
En kvadratisk slinga med sida a och resistans R rör sig
med konstant hastighet v = vx̂ bort från en lång, rak,
tunn ledare som för likströmmen I. Slingan ligger hela ti-
den i x-z-planet med ena sidan parallell med den raka le-
daren, som är orienterad längs z-axeln. Vid tiden t = 0 är
avståndet mellan ledaren och slingan b, se �gur. Slingans
självinduktans får försummas.

a) Bestäm det magnetiska �ödet, Φ(t), genom slingan
som funktion av tiden för t ≥ 0

b) Bestäm den inducerade emk:n, V(t), i slingan som
funktion av tiden för t ≥ 0

c) Bestäm den inducerade strömmen, ISlinga(t), (både
storlek och riktning) i slingan som funktion av tiden
för t ≥ 0
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Problem 5

En linjärt polariserad, tidsharmonisk (vinkelfrekvens ω) planvåg utbreder sig i va-
kuum med följande elektriska fält:

E(z, t) = E0 sin(k0z − ωt)x̂

Vågtalet betecknas k0 = ω/c0, där c0 är ljusets hastighet i vakuum, och E0 är en
positiv konstant.

a) Bestäm den till vågen hörande strålningsvektorn S(z, t) (Poyntings vektor)

b) Bestäm det extra, linjärt polariserade fält E1(z, t), som behöver adderas för
att skapa en planvåg vars strålningsvektor har ett belopp, |S(z, t)|, som är
oberoende av z och t.

Kommentar: Det �nns två lösningar till problemet, men det räcker att du
anger en av dem.

Problem 6

En punktdipol p ligger på avståndet d från
centrum av en jordad metallsfär med ra-
die a (d > a). Dipolen är riktad utåt längs
förlängningslinjen mellan sfärens centrum
och dipolen. Beräkna den speglade källför-
delningen i sfären.
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Lycka till!


