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Algemene opmerking: 
• Beschikbare tijd: 5e en 6e uur (13.45 t/m 15.30 uur). 
• Materiaal toegestaan tijdens tentamen: boek (Griffiths), print-out powerpoint presentaties 

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

opnieuw 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 9.18: EM golven in materialen met vrije ladingen, see also Griffiths 7.1 
a) Suppose you embedded some free charge in a piece of glass. About how long would it take 
for the charge to flow to the surface? (for glass: σ ~ 10-12 Ω-1m-1

(10 punten) 
; n ~ 1.5)  

 
b) Silver is an excellent conductor, but it's expensive. Suppose you were designing a 
microwave experiment to operate at a frequency of 1010 Hz. How thick would you make the 
silver coatings? (for silver: ρ ~ 1.6 x 10-8 Ωm, ε ~ ε0
(10 punten) 

)  

 
c) Find the wavelength and propagation speed in copper for radio waves at 1 MHz. Compare 
the corresponding values in air (or vacuum). (for copper: σ ~ 6 x 107 10-12 Ω-1m-1

(15 punten)  
) 

 

 
 

 

 



Probleem 9.28: modi in rechthoekige golfgeleider 

a) Consider a rectangular waveguide with dimensions 2.28 x 1.01 cm. What TE modes will 
propagate in this waveguide, if the driving frequency is 1.7 x 1010

(10 punten) 
 Hz? 

 
b) Suppose you wanted to excite only one TE mode; what range of frequencies could you 
use? 
(10 punten)  
 
c) What are the corresponding wavelengths (in open space)?  
(10 punten) 
 

 
 

 
probleem B: plaatgolfgeleider 
 
Beschouw een multimodale plaatgolfgeleider voor zichtbaar licht, met een dikte van 40 μm 
en een brekingsindex 1.5 omgeven door lucht.  
 
a) Geef een schets van de componenten van de golfvector k in de plaatgolfgeleider in 
propagatierichting kz en loodrecht erop kx (ky = 0 voor een plaatgolfgeleider) en bepaal de 
(grenswaarde van de) effectieve index neff (neff = kz/k0; k0

(15 punten) 

 is de golfvector in vacuüm) van de 
hoogste orde geleidende mode. De effectieve index van de laagste orde mode is in een goede 
benadering gelijk aan de index van de plaat (n = 1.5). 

 
b) Bepaal de groep en fasesnelheid van de laagste en hoogste orde modi.  
(10 punten) 
 



c) Je wilt deze golfgeleider als onderdeel van een communicatielijn gebruiken. Hoe groot is 
het verschil in looptijd tussen de laagste en hoogste orde mode als de golfgeleider een lengte 
van 1 m heeft. Bij een bitsnelheid van 1 Gbit/s hebben de bits, d.w.z. de lichtpulsen een 
afstand van 1 nano-seconde. Denk je dat er problemen met de detectie van de afzonderlijke 
bits optreden na het doorlopen van de plaatgolfgeleider?  
(10 punten) 
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