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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. Elektrostatik (5p) Tv̊a motsatt laddade punktladdningar är placerade nära varandra.
Den ena laddningens position i rummet ges av r1. Avst̊andet mellan laddningarna är h, och
det elektriska dipolmomentet hos laddningskonfigurationen är p.

a) [2p] Laddningarna placeras i ett elektrostatiskt fält E(r). Betrakta gränsen h → 0, och
visa att den potentiella energin hos laddningarna kan skrivas

Ep = −E(r) · p .

b) [3p] Betrakta fältet kring en punktladdning med positionen r2. Sätt in detta fält i ekva-
tionen fr̊an föreg̊aende deluppgift. Det ger ett uttryck för en potentiell energi. Hur är denna
energi relaterad till den elektrostatiska potentialen kring dipolen i r1?

2. Zettalux (4p) SI-enheten lux (som förkortas lx) används för att ange den optiska in-
tensiteten hos synligt ljus. För grönt ljus med v̊aglängden 555 nm svarar en energiintensitet
p̊a 1W/m2 mot en optisk intensitet p̊a 683 lx. För andra v̊aglängder faller detta tal snabbt,
men för vitt ljus kan man räkna med 300 lux för varje W/m2. I denna uppgift behöver varje
svar bara hamna i rätt storleksordning. (ǫ0 = 9 · 10−12F/m och µ0 = 1.3 · 10−6 H/m)

a) [2p] Uppskatta elektrisk och magnetisk fältstyrka hos det synliga ljuset fr̊an inomhusbe-
lysning som ger 300 lux.

b) [2p] Elektroner i yttre atomära skal rör sig i elektriska fält av storleksordningen 100GV/m.
Gör en grov uppskattning av den optiska intensitet som skulle krävas hos vitt ljus för att
komma upp i s̊adana fältstyrkor. (Extremt fokuserade extremt korta laserpulser kan komma
upp i s̊adana energitätheter. Man använder dock IR-lasrar i nuvarande tillämpningar av den
sorten.)



3. Toroidkärna (11p) S̊a kallade toroidkärnor används ofta i elektronik för skapa induk-
tans, eftersom de ger små förluster i form av utsänd str̊alning. En emaljerad koppartr̊ad är
lindad runt en ring av ett ferritbaserat material med ett högt värde p̊a den relativa per-
meabiliteten µr. Tr̊aden g̊ar N varv runt den ringformade kärnan och tr̊adens lindningar är
jämt fördelade över ringen. Ringen har den yttre radien R och ett rektangulärt tvärsnitt
med längden a (parallellt med ringens axel) och tjockleken b (i radiell riktning). För en ideal
toroid är det elektromagnetiska fältet noll utanför lindningen och fältet innanför lindningen
ges av

B(r) =
µrµ0NI

2π(x2 + y2)
r× ẑ ,

där I är strömmen som flyter i den lindade koppartr̊aden. Rumsvektorn r = (x, y, z) anges
relativt toroidens centrum och enhetsvektorn ẑ = (0, 0, 1) är parallell med toroidens axel.

a) [3p] Verifiera att det givna uttrycket för magnetfältet i toroiden är rotationsfritt.

b) [3p] Verifiera att rotationen hos H-fältet matchar den fria strömtätheten i lindningen längs
toroidens ytor.

c) [5p] Man lägger en varierande spänning U(t) över den lindade koppartr̊adens ändar.
Spänningen varierar tillräckligt snabbt för att resistansen i koppartr̊aden skall vara försumbar
jämfört med toroidens induktiva impedans. Visa att toroidens induktans (L = U/İ) ges av

L =
µrµ0

2π
aN2 ln(1 + b/(R− b)) .

4. St̊aende v̊ag (10p) En st̊aende elektromagnetisk v̊ag i vakuum har E-fältet

E(r, t) = Eê cos(k · r) cos(ωt)

där k är en v̊agvektor, ω är en vinkelfrekvens, ê är en enhetsvektor och E är amplituden av
det elektriska fältet.

a) [2p] Uttryck E(r, t) som en summa av E-fälten hos tv̊a elektromagnetiska planv̊agor som
rör sig mot varandra.

b) [3p] Bestäm det magnetiska fältet B(r, t) hos den st̊aende v̊agen. Ange svaret som en
produkt av tv̊a faktorer: en som bara beror p̊a r, och en annan som bara beror p̊a t.

c) [5p] Finn en fyrpotential Aµ(r, t) under Lorentz-gauge, som är konsistent med det givna
E-fältet.


