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Probleem 1 
 
In Example 3.9 a general solution is given to the following problem: 

A specified charge density σ0(θ) is glued over the surface of a spherical shell of radius 
R. Find the resulting potential inside and outside the sphere. 

Give the solution for the case that )2/(sin)( 2
0 θθσ k= . Hint: use: 
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a) the solution for inside the sphere (10 points) 
b) the solution for outside the sphere (5 points) 
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Problem 2 (Griffiths probleem 9.19) 
 

a) Show that the skin depth in a poor conductor ( εωσ << ) is ( ) µεσ //2  (independent of 

frequency). Find the skin depth for pure water (ε = 80.1 ε0; µ ~ µ0; σ = 1/(2.5 x 105)).  
(10 punten) 
 
b) Show that the skin depth in a good conductor ( εωσ >> ) is πλ 2/ (where λ is the 

wavelength in the conductor). Find the skin depth for a typical metal ( 17 ][10 −Ω≈ mσ ) in the 

visible range ( srad /1015≈ω , assuming ε ~ ε0 and µ ~ µ0. Why are metals opaque?  
(5 punten) 
 
c) Show that in a good conductor the magnetic field lags the electric field by 450, and find the 
ratio of their amplitudes. For a numerical example, use the "typical metal" in part b).  
(10 punten) 
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( ) ( )22 //2 bnamcmnmn +== πωπν

Problem 3 (Griffiths problem 11.1) 
 
Check that the retarded potentials of the oscillating dipole (Eqs. 11.12 and 11.17) satisfy the 
Lorentz gauge condition (Eq. 10.12). Do not use approximation 3. (20 punten) 
 

 
 
Probleem 4 
 
Een rechthoekige metalen golfpijp heeft de 
afmetingen van 0.5 cm × 1.8 cm. De pijp maakt deel 
uit van een transmissiesysteem voor TE microgolven 
met een frequentie van 10 GHz. 
 
a) Hoeveel modi kunnen hierin propageren (het 
binnengedeelte van de golfpijp is vacuüm)? Geef de 
component kz (in propagatierichting) van de 
golfvector k van de microgolf voor die modi. 
(10 punten) 
 
b) De golfpijp wordt nu gevuld met een verliesvrij dielectricum met een dielectrische 
constante εr = 2.5. Hoeveel modi kunnen nu propageren? Geef voor deze modi de golfvector k 
in het medium, en de componenten kx (parallel aan de zijlengte van 1.8 cm), ky (parallel aan 
de zijlengte van 0.5 cm) en kz (propagatierichting). Wat zijn de groepsnelheid en fasesnelheid 
bij deze modi? (10 punten)  
 
c) Van de in b) genoemde golfpijp wordt in het transmissiesysteem een data verbinding met 
een lengte van 1m gemaakt. Hoe groot is het verschil in looptijd voor de data voor de modi 
met de laagste en hoogste groepsnelheid? Is dit transmissiesysteem nog geschikt voor een 
transmissiesnelheid van 1 Gbit/s? (5 punten) 
 
a) cutoff frequentie:  
 
ν10 = 8.11 GHz,  ν20 = 16.22 GHz,  ν01 = 30 GHz: alleen 1 mode kan propageren 
 
golfvector k = ω/c = 209rad/m;  
 

( ) ( ) ( )[ ] mradback z /115/0/1/ 2222
10, =+−= πω
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b) εr = 2.5; => 
5.2

c=υ , k = ω/υ = 331 rad /m 

cutoff frequenties: ν10 = 5.13 GHz,  ν20 = 10.26 GHz,  ν01 = 19.0 GHz: alleen 1 mode kan 
propageren 
 

ky = 0; kz,10 = 281 rad/m; 22
zx kkk −= ; kx,10 = 175 rad /m;  

 

θ
υυθυυθ
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k
;  

 
 TE10  
θ [º] 31.9 
υg [108 m/s] 1.61 
υfase [108 m/s] 2.23 
 
 
c) looptijd voor 1m: t = l/υg 
 
t10 = 6.21 ns;  
 
golfpijp met een lengte van 1 m is geschikt voor datatransmissie van 1 Gbit/s, omdat 
monomodaal. 
 
Probleem 5 
 
Een dipool antenne met een lengte van 10 cm wordt in het midden gevoed door een 
wisselstroom met I0 = 1 A bij een frequentie van 10 MHz. Bepaal de maximale 
vermogensdichtheid die op een afstand van 10 km (in lucht) kan worden ontvangen.  
(15 punten).  
 

lengte d = 10 cm, m
c

30==
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λ ; het is dus een Hertz dipool 
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