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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.

Resultatet kommer att ansl̊as i Teoretisk fysiks korridor s̊a snart det är klart.

1. Elektrosalt (10p) En enkel modell för den effektiva laddningsfördelningen hos jonstruk-
turen i vanligt bordssalt (NaCl) ges av laddningstätheten

ρ(x, y, z) = ρ0 cos(kx) cos(ky) cos(kz) .

ρ0 är en konstant och k ges av k = π/d där d är avst̊andet mellan tv̊a närliggande atomer.

a) [3p] Visa att det finns en konstant α s̊adan att den elektrostatiska potentialen Φ uppfyller
Φ(x, y, z) = αρ(x, y, z) (för ett lämpligt val av nollniv̊an för Φ). Bestäm även värdet p̊a α.

b) [3p] Visa att ovanst̊aende elektriska fält har en genomsnittlig energitäthet u som uppfyller

u =
3

16
ǫ0α

2ρ20k
2 .

c) [2p] Den elektrokemiska bindningsenergin mellan atomer i en saltkristall är 7.0MJ/kg.
Densiteten hos NaCl är 2.17 g/cm3 och atomavst̊andet d är 2.82 Å. De elektromagnetiska
naturkonstanterna har värdena ǫ0 = 8.85 · 10−12 F/m och µ0 = 4π · 10−7 H/m. Antag att
all bindningsenergi är lagrad i ett elektriskt fält p̊a ovanst̊aende form. Vad blir spänningen
mellan potentialens maxima och dess minima?

d) [2p] Som synes i föreg̊aende deluppgift kan ganska mycket energi lagras i jonkonfiguratio-
ner. Batterier är designade s̊a att en väsentlig andel av denna energi blir tillgänglig för att
driva en strömkrets. Ett 9-volts Li/MnO2-batteri av standardtyp har en nominell kapacitet
p̊a 1200mAh. Batteriet väger 33.8 g. Dess datablad visar en urladdningskurva där batteri-
et laddas ur av ett motst̊and p̊a 900Ω. Avläsning av kurvan ger polspänningen U(t) som
funktion av tiden t fr̊an det att urladdningen startar:

U(0 h) = 10V, U(1 h) = 8.7V, U(50 h) = 8.7V,

U(80 h) = 8.3V, U(100 h) = 7.9V, U(120 h) = 6.6V

Räkna med att den laddning som finns kvar efter att spänningen har sjunkit till 6.6V
är oanvändbar och interpolera den avgivna effekten p̊a lämpligt sätt mellan de angivna
datapunkterna. Beräkna batteriets användbara energitäthet i MJ/kg.
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2. Reflexioner (8p) Ljus faller in vinkelrätt (i luft) mot en plan gränsöverg̊ang till ett
homogent medium med det komplexa brytningsindexet ñ = n+ iκ med n, κ > 0. L̊at ρ ange
den andel av ljusintensiteten som reflekteras.

a) [2p] Använd Fresnels formel ρ =
∣

∣

1−ñ

1+ñ

∣

∣

2
för att visa att

2n

1 + n2 + κ2
=

1− ρ

1 + ρ
.

b) [2p] L̊at n vara konstant och betrakta ρ som en funktion av κ. Är denna funktion monotont
växande, monotont avtagande eller icke-monoton?

c) [2p] L̊at κ vara konstant och betrakta ρ som en funktion av n. Är denna funktion monotont
växande, monotont avtagande eller icke-monoton?

d) [2p] För vissa ñ reflekteras minst halva ljusintensiteten och dessa ñ utgör en delmängd
av de komplexa talen. Karaktärisera denna delmängd geometriskt i det komplexa talplanet.

3. Magnetisk sfär (8p) En sfärisk permanentmagnet med radien R är homogent magne-
tiserad. Det resulterande magnetfältet inuti magneten är homogent och betecknas med B0.
L̊at r beteckna vektorn fr̊an magnetens centrum till en punkt i rummet och sätt r̂ = r/|r|.
Utanför magneten (d.v.s. för |r| > R) beskrivs magnetfältet av

B(r) =
R3

2|r|3
(3(B0 · r̂)r̂−B0) .

a) [2p] Bestäm det totala magnetiska dipolmomentet.

b) [1p] Visa att r̂ ·B är kontinuerlig vid sfärens yta.

c) [2p] Visa att ∇ ·B = 0 för |r| > R.

d) [3p] Visa att ∇×B = 0 för |r| > R.

4. Speciell strömtäthet (4p) Här definieras fyrvektorn jµ enligt jµ = (ρc, j) där ρ är
laddningstätheten och j är strömtätheten. Fyrvektorn Aµ definieras av Aµ = (Φ/c,A) där Φ
är skalärpotentialen och A är vektorpotentialen för det elektromagnetiska fältet. Antag att
strömtätheten jµ kan uttryckas enligt jµ = 1

µ0

∂µa där a är ett skalärfält.

a) [3p] Visa att det finns ett val av gauge s̊adant att �Aµ = 0 och bestäm tillhörande gauge-
villkor.

b) [1p] Motivera följande p̊ast̊aende:
Ovanst̊aende val av gauge är onaturligt med avseende p̊a kausalitet.
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