
Skriftlig Tentamen, FYTA11:1, Klassisk Fysik 2 (EM)
27 aug 2010, 10.15–16.15

Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) p̊a tentamen utdelade hjälpblad; (c) penna,
suddgummi och andra enklare skrivdon; (d) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

Totalt 30 poäng, varav 15 krävs för godkänt.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.
Deluppgifter kan ofta lösas oberoende av andra deluppgifter, eller genom att utnyttja vad som finns angivet (och

eventuellt skulle visas) i tidigare i deluppgifter.
Läs noga texten i varje uppgift innan du börjar lösa den.

Resultaten kommer att visas i teoretisk fysiks korridor s̊a snart de föreligger.

Naturkonstanter:
e = 1, 60 · 10−19 As;
ǫ0 = 8, 85 · 10−12 F/m;
µ0 = 4π · 10−7 Vs/Am.

1. Kapacitans hos stora och sm̊a klot (8p)

a) [2p] En metallsfär med en radie p̊a 20 cm laddas upp till 100 kV i förh̊allande till jord. Utg̊a
fr̊an att allt ledande material är l̊angt borta fr̊an sfären och beräkna hur mycket energi som
lagras i laddningsfördelningen. Ledning: Bestäm kapacitansen mellan sfären och en omgivning
p̊a oändligt avst̊and fr̊an sfären, och dra nytta av denna.

b) [3p] I verkligheten befinner sig sfären i ett rum med väggar p̊a n̊agra meters avst̊and fr̊an
sfären. Gör en grov uppskattning av det relativa felet hos approximationen i ovanst̊aende
uppgift. Blir den korrigerade energin högre eller lägre? Ledning: Undersök vad som händer
för en sfär omgiven av ett jordat sfäriskt skal, d̊a detta räcker för att ge en grov uppskattning
av avvikelsen.

c) [1p] Vilken kapacitans ska en kondensator ha för att f̊a en spänning p̊a 1 V d̊a den laddas
med en enda elektron?

d) [2p] Bestäm storleken p̊a ett klot i luft vars spänning ökar med 1 V för varje elektron som
tas bort fr̊an klotet. Detta ger i grova drag storleken hos kvantprickar i försök att konstruera
en-elektrontransistorer.



2. Plana ytors optik (7p) I många tillämpningar av elektromagnetism vill man veta vad
som händer när en elektromagnetisk planv̊ag träffar en plan yta som är sammansatt av
flera lager med olika fysiska egenskaper. Välj koordinatsystem s̊a att ytan ligger i xy-planet.
Denna situation kan hanteras allmänt genom följande ansatser:

E(r, t) = E(z)ei(kxx−ωt)

B(r, t) = B(z)ei(kxx−ωt)

ρ(r, t) = ρ(z)ei(kxx−ωt)

j(r, t) = j(z)ei(kxx−ωt) .

Storheterna kx och ω är konstanter. (Ovanst̊aende fält är komplexa storheter av matematisk
bekvämlighet men endast realdelen representerar de fysikaliska fälten.) Som synes har alla
ansatser samma grundläggande form och innebär att fält, laddningar och strömmar beror
harmoniskt p̊a x och t samt är oberoende av y. Beroendena med avseende p̊a z-koordinaten
anges dock av allmänna funktioner som kan anpassas för specifika problem.

a) [2p] För fält som beskrivs av ovanst̊aende ansatser leder ∇×E = −Ḃ till att ∇ ·B = 0.
Visa detta matematiskt.

b) [5p] Insättning av Maxwells ekvationer i ovanst̊aende ansatser ger

k2
xEy(z)− ∂2

zEy(z)− ω2ǫ0µ0Ey(z) = iωµ0jy(z) .

Visa detta och härled motsvarande samband mellan Ex, Ez, jx och jz (tv̊a ekvationer).



3. Magnetbroms (10p) Med en speciell blandning av järn, neodym och bor kan man kon-
struera mycket starka permanentmagneter med en fältstyrka p̊a omkring en tesla. Kraftiga
permanentmagneter används i effektiva bromsanordningar där magneters rörelse ger upphov
till virvelströmmar i en metall. S̊adana bromsar finns exempelvis i berg-och-dalbanor.

a) [2p] Betrakta ytan p̊a mitten av en cylindrisk permanent stavmagnet. Antag att mag-
netfältet där är parallellt med ytan. Fältstyrkan är 1,0T inuti magneten och −0, 2T p̊a
utsidan. Bestäm den bundna ytström som flyter genom ett band med bredden 1mm runt
magnetens mitt.

b) [2p] För typisk design av virvelströmsbaserade bromsar glider en pl̊at av aluminumlegering
in i ett smalt gap mellan starka magneter. Betrakta aluminiumpl̊aten som stationär och mag-
neterna som rörliga. Magnetfältet antas vara vinkelrätt mot pl̊aten och magnetfältets form
antas vara oförändrat medan det sveper över pl̊aten med hastigheten v. Ett koordinatsystem
väljs med z-axeln i rörelseriktningen och x-axeln vinkelrätt mot pl̊aten. Det magnetiska fältet
i x-riktningen ger d̊a upphov till ett elektriskt fält i y-riktningen och man f̊ar

Ey = −vBx .

Visa att den givna lösningen uppfyller ∇× E = −Ḃ.

c) [1p] Visa att effekten av den rörelseenergi som omvandlas till värme i pl̊aten ges av
∫

σv2B2
x dV

där σ är pl̊atens konduktivitet och integralen beräknas över magnetfältets utbredning i
aluminiumpl̊aten.

d) [3p] En magnetisk broms har en 4mm tjock aluminiumpl̊at som sticks in 3 cm i en springa
med magneter. Beräkna bromskraften fr̊an en magnetmodul som är 60 cm l̊ang ett magnetfält
p̊a formen Bx = B0 sin(πz/l) där B0 är 0,6T och l är 2 cm. Konduktiviteten hos aluminium
är 3, 5 · 107 A/(Vm). (För enkelhets skull försummar vi de inducerade strömmarnas inverkan
p̊a Bx.) Hur stor blir bromskraften fr̊an en s̊adan modul för v = 20m/s?

e) [1p] Beräkna strömtätheten i aluminiumpl̊aten för situationen i föreg̊aende deluppgift.

f) [1p] Hur skalar den bromsande kraften med hastigheten i ovanst̊aende modell?



4. Relativ intensitet (5p) En betraktare rör sig med relativistisk hastighet rakt mot en
planv̊ag av polariserat ljus (s̊a att de elektromagnetiska fälten är vinkelräta mot rörelsen).
Välj ett koordinatsystem i vila relativt ljuskällan och med z-axeln i samma riktning som
betraktarens rörelse. L̊at Ex, Ey, Bx och By beskriva det elektromagnetiska fältet i ljuskällans
vilosystem. Betraktaren rör sig med hastigheten βc och upplever ett elektromagnetiskt fält
E′, B′ vars komponenter uppfyller
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a) [4p] Ljusets intensitet är I i ljuskällans vilosystem och 2I i betraktarens system. Utg̊a fr̊an
ovanst̊aende ekvationer för att bestämma betraktarens hastighet i förh̊allande till ljuskällan.
Ledning: Antag för enkelhets skull att koordinataxlarna är valda s̊a att E är parallellt med
x-axeln och B är parallellt med y-axeln.

b) [1p] Om betraktaren istället rör sig bort fr̊an ljuskällan i samma hastighet kan man
gissa att den uppfattade intensiteten skulle halveras istället för att dubblas. Stämmer det?
Motivera ditt svar.

LYCKA TILL!


