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Algemene opmerking: 
• Beschikbare tijd: 13.30 t/m 17.00 uur. 
• Materiaal toegestaan tijdens tentamen: boek (Griffiths), formuleblad, print-out 

powerpointpresentaties van het college, rekenmachine. 
• Als er in het boek oplossingen en deeloplossingen worden gegeven, hoeven die niet 

opnieuw te worden berekend of uitgewerkt. Het is voldoende bij de uitwerking tijdens de 
toets te verwijzen naar, bij voorbeeld, het nummer van de vergelijking of het voorbeeld. 

 
Probleem 1 (zie Griffiths 3.37, p. 155) 
1. Een geleidende bol op potentiaal V0 met radius a is omgeven door een dunne concentrische 
schil met straal b, waarop een oppervlaktelading met hoekafhankelijkheid zit: 

( ) θθσ cosk=  
k is een constante en θ is de gebruikelijke bolcoördinaat. 
a) Leid af dat de potentiaal als functie van de positie in de twee gebieden (i)  r > b, en (ii) a < 
r < b (15 punten) gegeven wordt door: 
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b) Bepaal de geïnduceerde oppervlaktelading σi(θ) op de geleider. (5 punten) 
 
c) Wat is de totale lading Q van het systeem? Controleer of je antwoord consistent is met het 
gedrag van V voor grote r. (5 punten) 

 



 
 

Problem 2 (probleem 2.4) 
A laser produces a monochromatic light beam (ω = 4 x 1015/s, total power 1 W) propagating 
in vacuum (medium I) parallel to the z-axis. The intensity distribution of the circular beam is 
constant within a diameter of 5 mm, outside it is zero 
a) Determine the amplitude of the electrical and magnetic field (E0 and B0) and the number of 
photons (n) per second of the laser beam. (10 points) 
b) The laser beam now enters a second medium (medium II) with index of refraction n = 2 en 
µ = µ0. The interface (in the x-y plane) has an antireflection coating, so that there is no 
reflection. Determine the velocity of the optical wave and also the amplitude of the electrical 
and magnetic field (E0 en B0) in medium II. (5 points) 
c) Is there a difference between the phase- and group velocity of the wave in the medium 
with n = 2? Give a brief explanation for your answer. (5 points) 



 
c) geen verschil, verklaring: 
 
ω=c/(k n); vf =ω/k = c/n=dω/dk= vg 



Problem 3 (probleem 3.3.3) 
Een dielektrische plaatgolfgeleider bestaat uit een door lucht omgeven dielektrische laag met een 
dikte van 1 µm en brekingsindex n = 2. Met Simulayer zijn de effectieve indices van de TE modi voor 
een golflengte van 1 µm bepaald: 
 
modus TE0 TE1 TE2 TE3 
neff. 1.854 1.71 1.452 1.066 

 
a) Geef de grootte van de  k vector van de golf in vacuüm en in de dielektrische laag. (5 punten) 
 
b) Bepaal kz , dwz de projectie van de k vector in propagatie richting z voor de 4 modi. (5 punten) 
 
c) Bepaal de hoek α voor de 4 modi en de fasesnelheid en groepsnelheid voor de TE0 en TE3 modi. 
(5 punten) 
 

Een dielektrische plaatgolfgeleider bestaat uit een  door lucht omgeven dielektrische laag 
met een dikte van 1 µµµµm en brekingsindex n = 2. Met Simulayer zijn de effectieve indices 
van de TE modi voor een golflengte van 1 µµµµm bepaald: 

 a) Geef de grootte van de  k vector van de golf in vacuüm en in de dielektrische 
laag.  k0=2π/λ = 6.28 [µm-1] ; k l = n k 0= 12.56 [µµµµm-1] 
b) Bepaal k z , dwz de projectie van de k vector in propagatie r ichting z voor de 4 
modi.   
kz= neff * k0 = 11.64; 10.74; 9.12; 6.69 [ µm-1] 
c) Bepaal de hoek αααα  voor de 4 modi. 
sin (α) = kz/kl ;  α = 1.18 (67.93); 1.03 (58.8); 0.813 (46.6); 0.56 (32.2) [rad (graden)] 
d) Bepaal de fasesnelheid en groepsnelheid voor de TE0 en TE3 modi. 
vg= v cos θ = v cos (90-α); v = 1.5 * 108 [m/s] 
vg= 1.39 (TE0);      0.8(TE3) * 108 [m/s] 
v = v/cos θ = 1.62 (TE0); 2.81(TE3) * 108 [m/s] 

modus   TEO    TE1      TE2       TE3  
neff              1.854   1.71   1.452    1.066 
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Problem 4  (Griffiths problem 10.4) (problem 4.3) 
Consider vacuum space. Suppose V = 0 and yA ˆ)sin(0 tkxA ω−= , where A0, ω, and k are 

constants. Find E and B, and check that they satisfy Maxwell's equations in vacuum. What 
condition must you impose on ω and k? (15 points) 
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Probleem 5 (problem 5.4) 
An antenna array consists of two single antenna elements on a distance d 
with a rotational symmetric antenna pattern. The array is used at a 
frequency of 200 MHz. Consider now a pure two-dimensional geometry.  
 
a) Determine the distance d for the case that the radiation at r >> d in the 
direction of θ = 0 is vanishing in the case that the two antenna elements 
have the same phase. If you find several solutions, give only the smallest 
value for d. (10 punten) 
 
b) Determine the angle(s) θ for the array with geometry, dimensions and phase as obtained in 
a) which results in a maximum at a distant r>>d. (5 punten) 
 
a) voor gehele uitdoving looptijdverschil π nodig tussen afzonderlijke antennes, dwz dmin = λ/2 
golflengte bij 200 MHz: 1.5 m; dus dmin = 0,75 m 
 
b) voor maximum moet looptijdverschil zijn: 0, 2π, 4π..... 
in geometry van a) is dit alleen mogelijk met θ = 0 
 
 
 
Probleem 6, Griffiths 12.7 
5. In een laboratorium experiment met muonen wordt vastgesteld dat deze 800 m afleggen 
voordat zij vervallen. Een student zoekt de levensduur van een muon op (2 x 10-6 s) en 
concludeert dat de snelheid als volgt te bereken is: 
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dus groter dan de lichtsnelheid. Waar gaat deze berekening fout, en wat is de werkelijke 
snelheid van het muon. (10 punten) 

 
 

d 

θ 


