
Facit till rekommenderade övningar:

Övningstillfälle #1:

Electrostatics:

2, 

3, 

5, 

9, a) b)

11,  Inside: Outside: 

12, 

14, 

(18) Tips: Superpositions principen! och  r+  -  r- = d



Övningstillfälle #2:   (obs! uppgiftsnummer efter “ = ” är 3rd Edition av Griffiths)  

Electrostatics:

21,  Outside: Inside: 

25, a) 

     b) 

     c)

28, 

 
(29), Tips: Laplace operatorn agerar på r men inte på r'. 

Identifiera “delta funktionen”, se Kaptitel 1, Eq. (102).

31, a) b) 

34=32, 

38 =35 a)

 b)  c) 



Övningstillfälle #3:

Potentials:

1 

7=6 

8=7
(a)

(b)

(c) 

(11)=(10) Tips: 

14=13  eller



Övningstillfälle #4:

18=17 
(a) Inside:  

Outside:  

(b) 

21=20 

(27)=(26)  

29=27 

30=28 (a) (b)   (Exakt! Alla andra multipoler är 0.) 

32=30



Övningstillfälle #5:

Electric fields in matter:

1 

(jämför med en atomradie som är ~ 0.5 x 10^-10 m)

Jonisera atomen vid ~

4 F = 2α(q/4πε0)2 / r5  (attraktiv kraft)

5 

6

(Tips: Bildladdningsmetoden 
och rita om så här!)

7 (tips: för in dipol från oändligheten vinkelrätt mot E-fälet (kostar ingen energi) och 
beräkna energin som krävs för att vrida den till en viss vinkel θ)

10 (a)

(b) , r<R (tips: det är en homogent laddad sfär)

, r>R (eftersom Qtot = 0)
(14) Tips: Använd det fundamentala divergensteoremet!



Övningstillfälle #6:

15 (a)

(eftersom den total bundna laddningen är noll!)

(b) Tips:

16 (a) (E-fält minus fält av en sfär med uniform pol.)

(b) (eftersom den bundna laddningen på nålens ändar är långt borta!)

(c)  (dra bort E-fältet av en kondensator med σ=P)

18 (a) (i konsensatorn [ D = 0 i metallen] )

(b) och (eftersom vi har olika ε) 

(c) 

(d) 

(obs: definition av potential skillnad är: potential av positiv laddad yta minus 
den av den negativa ytan: V = V+ - V-) = - ∫-

+ E dl = +∫+
- E dl , alltså integral av 

E-fält från positiv yta till den negativa ytan [E från positiv yta pekar utåt!])

(e) 

(f)

(23)
Geometrisk serie ger:



Övningstillfälle # 7:

Magnetostatics:

1=1

14=13(a) 

(b)

16=15

25=24 Detta en ganska tuff uppgift så försök att följa lösningen:

35=34

(28)=(27) Tips: Använd identiterna bak i boken och kom ihåg att J=J(r') inte J(r).



Övningstillfälle # 8:

Magnetic fields in matter:

1 Pekar ner om fri att vridas (-z).

4 Tips: börja så här:

6

7

(Noll utanför)

9

(som lång spole) (magnetisk dipol) (mitt emellan)

12 (a) 

(b) Samma fast enklare för att H=0!

13



Övningstillfälle # 9:

Elektrodynamics:

1 (a) 

Tips: Potential beräknas från negativ (b) till positiv (a) yta.

(b)

2 (a)

   (b) (Energi i kondensator)

(Energi som frigörs)

   (c) 

   (d) Energi från batteri: = dubbla det i kondensatorn: 

(Den andra halvan går till resistorn!)

3 (a) Tips: Använd Gauss lag, Ohms lag V=RI
och att konsensatorn har V=Q/C

    (b) Tips: Använd Q=CV och kontinuitets ekv: dQ/dt=-I 
          som ger Q(t)=Q0 exp(-t/RC). V(t) är propotionell mot Q(t).

5 Tips: Spänning över poler i batteri är V = EMF - I r, där r är inre resistans.
Ampères upphettnings lag: P = RI2. Lös dP/dr = 0 och visa R=r. 

8 (a)

   (b)     , där ds/dt=v  
 

12 (Se nästa pass!)



Övningstillfälle # 10:

Elektrodynamics:

12

14 Tips: Använd Lenzs lag och att motriktade strömmar repellerar varandra. 
Magneten vill inte falla ner! 

15 Tips: Detta kan härledas med Ampères loop!
Det B-fältet är riktat längs spolen (z).

Du kan även använda Ampères loop för att beräkna E-fälet (s<a) 
på liknande sätt genom att byta ut μ0 Ienc mot -dФ/dt och beräkna kurvintegral av E:

och på utsidan:

där vi ser att E är riktat runt spolen (phi)

16 (a) Om vi gör Ampères loop runt den yttre cylinderformade ytan (s>a)så är den 
instängda strömmen noll och därför B=0. På insidan (s<a) så kan B-fältet 
beräknas på som för en sladd: B=μ0I/2πs är som bekant riktat runt den 
strömförande sladden (s<a) och B=0 utanför (s>a). I analogi med strömmen i 
en spole (som också flyter runt z-axlen) så bör därför E fältet vara riktat längs 
spolen (z) för s<a och vara noll utanför (s>a)!  

(b) Nu i mer detalj. Betrakta följande Ampères loop för att beräkna E:

   

22 Tips: Använd B för en oändligt lång spole!



Övningstillfälle # 11:

Electromagnetic waves:

1 Tips: Beräkna andra ordningens derivator med avseende på z och t.

2 

3

(4) Tips: Leta efter lösningar på formen f(z,t) = T(t) Z(z). Sätt in ansatsen i våg 
ekvationen och dividera med T(t) Z(z). Lös de resulterande differential ekvationerna.

8 (a) (b)

Mot klockansriktning =vänster cirkulär polarisering.

(c) Skaka snöret i en cirkel (som hopprep) istället för upp och ner.

9 (a) 

(b)

Tips: n* · n = 1 (n har längd 1)



Respektive ritade elektromagentiska vågor:



Övningstillfälle # 12:

12 = 11 Tips: för de reella fälten gäller att:

14 = 13
där 

15 = 14 Tips: Lägg polarisationsvektorn för det infallande längs x men byt ut 
polarisations vektorn för det reflekterade och transmitterade ljuset.

19 = 18 (a) 

För att göra uppskattningen: 
Använd att n = 1.5 och bokens tabellvärde för resistivitet.

(b) Använd bokens tabellvärde för resistivitet och att eps0=eps.

Fältet kan tränga in ungefär 0.001 mm i ytan.

(c) Uppskattas på liknande sätt med tabellvärde för resistiviteten. 

I koppar:

I vakuum:

Notera att eftersom “skindepth” (sträckan som EM vågen tränger in i 
materialet) är så liten för metaller så är våglägden och hastigheten i metaller 
inte meningsfulla begrepp!

20 = 19 (a) Tips: Utveckla kvadratrötterna:

  för vatten ~ 10^4 m. EM vågor färdas långt i vatten!



(b) I detta fall är k ~ kappa:

Skindepth: d= 1/kappa= 13 nm. Fälten går inte långt in i metallen!

(c) Det magnetiska fältet är ungefär 100 ggr större i metallen än i vakuum 
relativt det elektriska fältet. 

22 = 21

(25) = (24)

Filen finns att hämta på kurshemsidan:

http://www.teori.atom.fysik.su.se/~marcus/EM/em16.htm


