
Alfred Driessen  
Integrated Optical MicroSystems, Elektrotechniek (EWI) 
Elektrodynamica 121041 
703EDtoetsII-06.doc            Universiteit Twente 

 
Toets 8-3-2008 in Spiegel 3 

 
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. 

• Huiswerk s.v.p. voor het begin van de toets inleveren! 
 
 

Problem 1
(a) Show that the skin depth in a poor conductor 

 (Griffiths 9.19) 
)( εωσ << is µεσ /)/2(  (independent of 

frequency). Find the skin depth (in meters) for (pure) water. 
(10 punten) 
 
 (b) Show that the skin depth in a good conductor )( εωσ >> is λ/2π (where λ is the 
wavelength in the conductor). Find the skin depth (in nanometers) for a typical metal 
( 17 )(10 −Ω≈ mσ  ) in the visible range ( s/1015≈ω ), assuming ε ≈ ε0 and μ ≈ μ0

(10 punten) 

. Why are 
metals opaque? 

 
(c) Show that in a good conductor the magnetic field lags the electric field by 45°, and find 
the ratio of their amplitudes. For a numerical example, use the "typical metal" in part (b).  
(5 punten) 
 

 



 
Problem 2  (Griffiths problem 9.37 a and b) 
 
According to Snell's law, when light passes from an optically dense medium into a less dense 
one (n1 > n2

( )12
1 /sin nnc
−≡θ

) the propagation vector k bends away from the normal (Fig. 9.28). In particular, 
if the light is incident at the critical angle 

     (9.200) 
then θT = 90° , and the transmitted ray just grazes the surface. If θ I exceeds θc

A quick way to construct the evanescent wave is simply to 
quote the results of Sect. 9.3.3., with 

, there is no 
refracted ray at all, only a reflected one (this is the phenomenon of total reflection, on which 
light pipes and fiber optics are based). But the fields are not zero in medium 2; what we get is 
a so-called evanescent wave, which is rapidly attenuated and transports no energy in medium 
2. 

cnkT /2ω= and 
( )zxk 

TTTT k θθ cossin +=  
the only change is that

IT n
n

θθ sinsin
2

1=  

is now greater than 1, and 1sinsin1cos 22 −=−= TTt i θθθ is 
imaginary (Obviously, θT

 

 can no longer be interpreted as an 
angle!). 

(a) Show that ( ) ( )tkziz
TT eet ωκ −−= 0

~,~ ErE  

where   ( ) 2
2

2
1 sin nn

c I −≡ θωκ  and   
Ic

nk θ
ω sin1≡   Fig. 9.28 

This is a wave propagating in the x direction (parallel to the interface!), and attenuated in the 
z direction. 
(15 punten) 
 
(b) Noting that α (Eq. 9.108) is now imaginary, use Eq. 9.109 to calculate the reflection 
coefficient for polarization parallel to the plane of incidence. (Notice that you get 100% 
reflection, which is better than a conducting surface). (10 punten) 

 



Problem  3 trilholte in resonantie (zie Griffiths 9.38) 
Consider the resonant cavity produced by closing off the two ends of a rectangular 
waveguide with width a and height b, at z = 0 and z = d, making a perfectly conducting empty 
box. Show by geometrical arguments and conservation of momentum that the resonant 
frequencies for TE modes are given by : 
  222

,, )/()/()/( bnamdlcnml ++= πω   
for integers l, m, and n.  
 
(20 punten) 
 
 



 
 
 
 
Problem 4:  dielektrische golfgeleider 
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: 
 
mode TE0 TE1 TE2 TE3 
n 1.955 eff. 1.815 1.565 1.177 

 
a) Geef de grootte van de  golfvector k van de golf in vacuüm en in de dielektrische laag.  
(10 punten) 
 
b) Bepaal kz
(10 punten) 

 , dwz de projectie van de k vector in propagatie richting z voor de 4 modi.  

 
c) Bepaal de hoek α  voor de 4 modi.  
(5 punten) 
 
d) Bepaal de fasesnelheid en groepsnelheid voor de TE0 en TE3 modi.  
(5 punten) 

 
 

solution: numbers are changed! 

 

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: 

 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] ; kl = n k0= 12.56 [µm-1] 
b) Bepaal kz , dwz de projectie van de k vector in propagatie richting z voor de 4 
modi.  
kz= neff * k0 = 11.64; 10.74; 9.12; 6.69 [μm-1] 
c) Bepaal de hoek α  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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Relevant deel van formuleblad 
 
Waveguides, Griffiths section 9.5: 
 

β== effz nkk 0    k0

k
: k-vector van golf in vacuüm 

z
 

: z-component van k-vector van golf in propagatierichting z binnen de golfgeleider 

β: propagatieconstante,   neff
 

: effectieve brekingsindex 

groepsnelheid: θυυ cos=g  fasesnelheid  θυυ cos/=f  
nc /=υ  met υ de snelheid van de golf in het medium met brekingsindex n 

θ: hoek tussen k-vector en z-as  
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