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Tentamen i Elektromagnetisk fältteori för F och Pi, 19 au-

gusti 2015

Till̊atna hjälpmedel: Formelsamling, räknedosa
Ansvarig lärare: Anders Karlsson 0733 325958
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Fyra punktladdningar q, 2q, 4q och 8q skall placeras i knutpunkter (skärningspunkter)
av det kvadratiska rutnätet som finns i figuren. Rutorna har sidan a. Det f̊ar inte
finnas mer än en punktladdning i en knutpunkt.
a) Placera laddningarna s̊a att totala kraften p̊a punktladdningen Q blir noll. Visa
att kraften är noll genom att skriva den som en summa av delkrafterna fr̊an de fyra
andra laddningarna.
b) Bestäm den elektriska potentialen som de fyra laddningarna ger upphov till i den
punkt där Q är placerad.
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B̊ada plattkondensatorerna i figuren har metallskivor med ytan S. Avst̊andet mellan
skivorna är d. Den vänstra kondensatorn har en dielektrisk skiva med ytan S/2 och
tjocklek d mellan metallskivorna medan den högra har en dielektrisk skiva med
ytan S och tjockleken d/2. Tjockleken d är s̊apass liten att man kan bortse fr̊an
randeffekter.
Bestäm kvoten C1/C2, där C1 är kapacitansen för den vänstra och C2 för den högra
kondensatorn.
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Tre cirkulära metallslingor med radier a är placerade i xy−planet med sina origon i
−a, a och 3a. Det flyter en ström I genom alla ledarna med strömriktningar enligt
figuren.
a) Bestäm magnetiska flödestätheten B i punkten (a, 0, 0).
b) Bestäm magnetiska flödestätheten i punkten (0, 100a, 0). Ange om du använder
n̊agon form av approximation i din beräkning.
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En kvadratiskt formad plan metallslinga har sidan a och resistansen R. Skivan
befinner sig i xy−planet, enligt figur, och dras med konstant hastighet v = v0x̂.
Vid tiden t=0 kommer slingan in i ett konstant magnetfält B = B0ẑ.
a) Bestäm strömmen i(t) som induceras i slingan som funktion av tiden i tidsinter-
vallet 0 < t < 2a/v0. Rita ut referensriktningen p̊a din ström i en figur.
b) Hur mycket värmeenergi har alstrats i slingan under tidsintervallet 0 < t < 2a/v0?
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Det elektriska och magnetiska fältet fr̊an en tidsharmonisk planv̊ag som utbreder
sig i vakuum mäts upp i origo. Fälten har endast x− och y−komponenter. Det
elektriska fältets x−komponent varierar som Ex = E0 sinωt och dess y−komponent
som Ey = E0 cosωt. För det magnetiska fältet f̊as att x− och y−komponenten
varierar som Hx = −αE0 cosωt respektive Hy = αE0 sinωt där α är en positiv
konstant.

a) Vilket värde bör α ha om man mätt rätt? (Du kan antingen ange ett numeriskt
värde eller uttrycka α i kända konstanter.)

b) Vilken typ av planv̊ag är det? Välj bland linjärpolariserad, cirkulärpolariserad
och elliptiskt polariserad. Ge en förklaring

c) Bestäm den totala elektriska fältvektorn E(r, t) som funktion av b̊ade rum och
tid.
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Tv̊a cirkulära metallplattor med radien a ligger parallellt med avst̊andet d mellan
plattorna, där d ≪ a. Omr̊adet mellan plattorna är fyllda med ett ledande material
vars ledningsförm̊aga varierar enligt

σ(x) = σ0(1 + x/d),

där x är vertikala avst̊andet mätt fr̊an den undre plattan, enligt figur. Materialet
har konstant relativ permittivitet εr och metallplattornas konduktivitet är betydligt
större än σ0.
Man driver en ström I mellan plattorna, enligt figuren.
a) Bestäm volymladdningsfördelningen i det ledande materialet som funktion av x.
b) Bestäm laddningen p̊a den undre respektive övre plattan.
c) Bestäm laddningen i det ledande skiktet?


