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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 noga i varje uppgift innan du börjar lösa den.

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

1. Kärnkraft (10p) Ett homogent laddat klot har laddningen Q och radien R. Positioner
i rummet anges i förh̊allande till klotets centrum, med vektorn r. Beloppet av r betecknas
med r.

a) [2p] Visa att E(r) =
Qr

4πε0r3
för r ≥ R och E(r) =

Qr

4πε0R3
för r ≤ R.

b) [2p] Visa att den elektrostatiska potentialen kan skrivas Φ(r) =
Q

4πε0r
för r ≥ R och

Φ(r) =
Q(3R2 − r2)

8πε0R3
för r ≤ R.

c) [3p] Visa att den totala elektrostatiska energin hos laddningsfördelningen är
3Q2

20πε0R
.

d) [3p] Argonisotopen 35Ar sönderfaller via positronutsändning till den stabila isotopen 35Cl.
Före sönderfallet har kärnan 17 neutroner och 18 protoner, och det överg̊ar till 18 neutroner
och 17 protoner efter sönderfallet. P̊a s̊a sätt kan neutronerna och protonerna byta roller med
avseende p̊a kärnans inre struktur. Därför kan man vänta sig att skillnaden i bindningsenergi
mellan de b̊ada kärnorna mestadels kommer fr̊an elektrostatisk repulsion. Denna skillnad är
7.26MeV. Approximera kärnorna som homogent laddade klot med samma radie R. Använd
ovanst̊aende resultat och sambandet 3e/(20πε0) = 0.86 nVm för att uppskatta kärnans radie.
Det relativa felet i de numeriska räkningarna ska inte överstiga 20%.

2. Under belysning (6p) Glas med brytningsindex n = 1.5 belyses med synligt ljus som
har intensiteten 200mW/m2. Ljuset faller in rakt mot glasytan.

a) [2p] Glasets dielektriska polarisation P är proportionell mot det elektriska fältet E s̊a att
P = αǫ0E. Beräkna proportionalitetskonstanten α numeriskt.

b) [2p] Beräkna intensiteten hos ljuset som transmitteras in i glaset.

c) [2p] E-fältstyrkans effektiva värde (roten ur kvadratmedelvärdet) för det infallande ljuset
är 8.7V/m. Bestäm motsvarande fältstyrka för ljuset som transmitteras in i glaset.
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3. Regnb̊agsdagg (7p) Brytning och intern reflexion i runda vattendroppar kan ge upp-
hov till regnb̊agar. Detta fenomen uppst̊ar för str̊albanor där vinkeln mellan den infallan-
de str̊alen och den utg̊aende str̊alen n̊ar ett extremvärde med avseende p̊a den infallande
str̊alens ing̊angspunkt. L̊at θ1 beteckna vinkeln mellan droppens ytnormal och den infallan-
de str̊alen. L̊at θ2 vara motsvarande vinkel för det transmitterade ljuset p̊a droppens insida.
L̊at m beteckna antalet interna reflexioner längs str̊alens bana, och l̊at ϕ beteckna den totala
riktningsändringen som str̊alen genomg̊ar. (Den oftast sedda primära regnb̊agen har m = 1
medan den s̊a kallade sekundära regnb̊agen har m = 2. Högre värden p̊a m kan ocks̊a ge upp-
hov till synliga fenomen.) Slutligen l̊ater vi n beteckna droppens brytningsindex i förh̊allande
till omgivningen.

a) [1p] Visa att ϕ = 2θ1 − 2θ2 +m(π − 2θ2).

b) [3p] Betrakta en str̊albana som kan ge upphov till en regnb̊age. Visa att (m+ 1) cos θ1 =
n cos θ2.

c) [3p] Betrakta infallande ljus med transversell elektrisk polarisation. Kvoten mellan infal-
lande och reflekterad fältamplitud ges av

rs =
cos θ1 − n cos θ2
cos θ1 + n cos θ2

.

Detta gäller b̊ade för extern och intern reflexion mot droppens yta. Av det ljus som faller in
mot droppens yta i rätt vinkel kommer endast en viss andel att g̊a rätt bana för att bidra
till regnb̊agen. Bestäm denna andel som en intensitetskvot γ och visa att

γ =
16(m+ 1)2m2m

(m+ 2)2(m+2)
.



4. Str̊alande (7p) En magnetisk dipolstr̊alare i origo har ett magnetiskt moment m och
oscillerar med vinkelfrekvensen ω. Str̊alkällan antas befinna sig i vakuum, s̊a att v̊agtalet
uppfyller k = ω/c. Vektorpotentialen kring str̊alaren kan d̊a uttryckas enligt

A(r, t) =
µ0

4πr3
(r×m)(ikr − 1)ei(kr−ωt)

med skalärpotentialen Φ(r, t) = 0.

a) [2p] Uttryck A som en summa av termer, där amplituden av varje term avtar som en
potens av r. Extrahera den term som avtar l̊angsammast för stora r, och ange termens
skalning med avseende p̊a r.

b) [2p] Bestäm E(r, t) för stora r. Stryk alla termer som avtar snabbare än den ledande
potensen i r.

c) [3p] Bestäm B(r, t) för stora r. Stryk alla termer som avtar snabbare än den ledande
potensen i r.

LYCKA TILL!


