
Skriftlig Tentamen, FYTA12, Klassisk Fysik, elektromagnetism,

1 juni 2011, 10.15–15.15.

Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) pennor, suddgummin, linjaler och andra enkla
ritverktyg; (c) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

Totalt 30 poäng, varav 15 krävs för godkänt.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.
Läs texten noggrant i varje uppgift innan du börjar lösa den.

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

1. (6p) Vi betraktar en enkel modell för salter, best̊aende av joner med laddningarna +e
och −e. Jonerna antas vara atomer som modelleras av h̊arda (homogent laddade) sfärer med
radierna r+ respektive r

−
.

a) [1p] Visa att den elektriska bindningsenergin Eb mellan en ensam positiv jon i kontakt
med en ensam negativ jon uppfyller

Eb =
e2

4πǫ0(r+ + r
−
)
.

Här st̊ar en positiv bindningsenergi för en negativ potentiell energi.

b) [2p] Bestäm den totala bindningsenergin för fyra joner som ligger intill varandra i en rät
linje s̊a att intilliggande joner har laddningar av motsatt tecken. Uttryck svaret i enheter av
Eb.

c) [3p] Natriumklorid bildar ett kubiskt kristallgitter, med joner av motsatt laddning som
närmaste grannar. Avst̊andet (centrum till centrum) mellan närmaste grannar i gittret är
2.8 Å. Bindningsenergin per par av motsatt laddade joner i kristallen är 8.2 eV. Jämför denna
bindningsenergi med Eb och kommentera resultatet. (e = 1.60 · 10−19 C och 1/(4πε0) =
9.0m/nF.)



2. (8p) Ljus faller in mot en plan överg̊ang mellan tv̊a genomskinliga material med bryt-
ningsindex n1 och n2. Vinkeln mellan ljusets v̊agvektor och överg̊angens normal betecknas
med θ1 och θ2 i respektive material. Betrakta ljus som faller in fr̊an material 1. (Det betyder
att ljuset har infallsvinkeln θ1 och transmissionsvinkeln θ2.) Sätt

g =
n2 cos θ2
n1 cos θ1

för TE-polariserat ljus och

g =
n2 cos θ1
n1 cos θ2

för TM-polariserat ljus. Kvoten mellan reflekterad och infallande intensitet blir nu

ρ1 =
(1− g)2

(1 + g)2
.

a) [2p] L̊at ρ2 beteckna reflexionskoefficienten för ljus som faller in fr̊an material 2 med in-
fallsvinkeln θ2. Visa att ρ2 = ρ1.

b) [3p] Ljus faller in mot en glasskiva i luft. Skivan är tjock i förh̊allande till ljusets ko-
herenslängd, s̊a att interferenseffekter kan försummas. Ljus kan nu reflekteras en eller flera
g̊anger inuti glasskivan, innan det lämnar skivan i endera riktning. Visa att den totala re-
flexionskoefficienten för glasskivan uppfyller

ρtot =
2ρ1

1 + ρ1
.

c) [3p] Ljuset som faller in mot glasskivan är opolariserat. L̊at Π1 vara polarisationsgraden
för ljuset som reflekteras direkt av glasets närliggande yta. L̊at Πtot vara polarisationsgraden
för allt reflekterat ljus. Visa att Πtot ≤ Π1.

3. (7p) Steven har en magnet. Denna är en permanentmagnet som är cylindrisk och l̊ang.
Magnetiseringen antas vara homogen med beloppet M och riktad parallellt med magnetens
axel. När Steven släpper magneten i ett vertikalt aluminiumrör, s̊a bromsas den in p̊a grund
av strömmarna som den fallande magneten inducerar i röret. Magnetens radie är nästan lika
stor som rörets inre radie R. Rörets godstjocklek är b, och b är litet i förh̊allande till R.
Konduktiviteten hos aluminiumröret betecknas med σ.

a) [2p] De inducerade strömmarna i aluminiumröret omvandlar mekaniskt arbete till värme.
Visa att den omvandlade effekten per volym ges av σE2.

b) [5p] Antag att magnetfältet fr̊an de inducerade strömmarna är svagt i förh̊allande till
fältet kring magnetens poler. L̊at v beteckna hastigheten hos den fallande magneten, och l̊at
C st̊a för n̊agon dimensionslös konstant. Visa att kraften p̊a magneten kan skrivas

F ≈ Cµ2
0M

2σbR2v .



4. (9p) En v̊agledare löper längs z-axeln. V̊agledarens tvärsnitt vinkelrätt mot z-axeln är
oberoende av z. Man söker fortplantningsmoder som är harmoniska med avseende p̊a z och
t. I Lorentz-gauge ansätter man

Aµ(r, t) = Aµ(x, y)ei(kzz−ωt)

och
jµ(r, t) = jµ(x, y)ei(kzz−ωt)

där kz och ω är konstanter.

a) [2p] Visa att ansatsen omvandlar Maxwells ekvationer till

(k2
z − ω2/c2)Aµ(x, y)− ∂2

xA
µ(x, y)− ∂2

yA
µ(x, y) = µ0j

µ(x, y)

under gauge-villkoret

ikzA
3(x, y)− i

ω

c
A0(x, y) + ∂xA

1(x, y) + ∂yA
2(x, y) = 0 .

b) [3p] Vissa värden p̊a Aµ(x, y) och jµ(x, y) ger fortplantningsmoder som är giltiga för alla
harmoniska v̊agor som rör sig med ljusets hastighet längs v̊agledaren. Visa att dessa moder
uppfyller

∂2
xA

µ(x, y) + ∂2
yA

µ(x, y) = −µ0j
µ(x, y) ,

A0(x, y) = A3(x, y)

och
∂xA

1(x, y) + ∂yA
2(x, y) = 0 .

c) [4p] Visa att villkoren fr̊an föreg̊aende deluppgift ger Ez = 0 och ∂yBz = µ0jx.


