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Algemene opmerkingen: 
• 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 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. 

 
Opgave 1 (20 punten) 
Het bereik van een dipoolantenne die zendt met een frequentie van 100 MHzν =  is precies 1 
km, de ontvangende antenne is identiek aan de zendende antenne en beide antennes staan 
loodrecht op het aardoppervlak (dat vlak wordt verondersteld). Omdat de ontvangende 
antenne zich op een afstand van A=1.5 km bevindt wordt een tweede zendantenne opgesteld 
die in fase en met hetzelfde vermogen als de eerste antenne het signaal uitzendt. De afstand 
tussen de twee antennes is h= 3 m.  
 

a. Hoe moet die tweede antenne worden opgesteld om een maximaal ontvangst te 
verkrijgen? Licht uw antwoord toe.  

b. Hoe groot is het bereik van de twee antennes (met de opstelling als onder a) in een 
richting bepaald door de lijn tussen de zendantennes en de ontvangende antennes. 
(gebruik eventueel dat h A ). Licht uw antwoord toe. 

c. De ontvangende antenne (op afstand A van de twee antennes) wordt over het 
aardoppervlak verplaatst in een richting loodrecht op de oorspronkelijke 
verbindingslijn tussen zenders en ontvanger. Hoe groot is de verplaatsing bij een 
minimaal signaal bij de ontvanger?  

d. Hoe is dan (in de situatie onder c) het signaal bij de ontvanger te optimaliseren 
(zonder verplaatsing van één van de antennes)?  

 
Opgave 2 (30 punten) 
Een golfgeleider bestaande uit metalen wanden met een rechthoekige doorsnede is gevuld 
met lucht en de lengterichting is evenwijdig aan de z as. De hoogte (langs de x as) is a, de 
breedte (langs de y as) is b.  

 
 



Voor een bepaalde veldoplossing wordt het elektrische veld in de golfgeleider gegeven door:  
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a. Laat zien dat het elektrische veld in de golfgeleider aan de golfvergelijking, 
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EE  voldoet voor een passende waarde van het modale golfgetal, k. De 

relatieve permittiviteit en permeabiliteit mogen gelijk aan 1 genomen worden.  
b. Geef een uitdrukking voor k (neem aan dat k>0).  
c. Laat zien dat ,0 ,0x ybE aE= − .  
d. Laat zien dat het elektrische veld aan de betreffende randvoorwaarde voldoet.  
e. Geef uitdrukkingen voor de componenten van B .  
f. Geef uitdrukkingen voor de fasesnelheid v en de groepssnelheid gv  voor 

bovengenoemde veldoplossing.  
g. Geef uitdrukkingen voor de tijdsgemiddelde z component van de Poynting vector 

zS en de tijdsgemiddelde energiedichtheid u .  

h. Laat zien dat g zA A
v S da u da= ∫ ∫  (d.w.z. de energie reist met een snelheid gelijk 

aan de groepssnelheid) met A de doorsnee van de golfgeleider.  
 
Opgave 3 (20 punten) 
Een oneindig lange cilinder met straal a heeft een uniforme magnetisatie M  evenwijdig aan 
de as de cilinder, de z  as.  
 

a. geef een uitdrukking voor de magnetische veldsterkte B , in en buiten de cilinder.  
b. Idem voor het hulpveld H .  

 
Een stuk met lengte L wordt van de cilinder afgezaagd; de magnetisatie van dat stuk 
veranderd niet.  

c. Laat zien dat het hulpveld H  niet overal gelijk aan nul is.  
 

Men laat het afgezaagde stuk cilinder door een gesloten 
draadlus, met totale elektrische weerstand R, op de grond 
vallen. De valrichting is evenwijdig aan de lengteas van de 
cilinder( en dus ook aan de magnetisatie; zie figuur).  

 
d. Maak een kwalitatieve schets van de stroomsterkte 

door de draad als functie van de tijd.  
e. Zal door de aanwezigheid van de gesloten lus de 

snelheid waarmee de cilinder de grond bereikt 
groter, kleiner of even groot zijn als zonder die lus? 
(geef bij uw antwoord een korte argumentatie)  

f. Speelt de grootte van de weerstand R een rol bij de 
landingssnelheid?  

 
 
 
 
 

 



Opgave 4 (18 punten) 
De vectorpotentiaal en de scalarpotentiaal in vacuüm voor 0z >  zijn gegeven door:  
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 met ckω = .  
a. geef een uitdrukking voor het elektrische veld E .  
b. Geef een uitdrukking voor het magnetische veld B.  
c. Zijn bovengenoemde veldoplossingen ook mogelijk met een scalarpotentiaal 0V ′ =  

en een andere vectorpotentiaal ′A ? Zo ja, geef de uitdrukking voor deze 
vectorpotentiaal.  

d. Welke situatie wordt beschreven door de veldoplossingen? 
 
Opgave 5 (12 punten) 

a. Een groep terroristen wordt achtervolgd door de politie. De terroristen zitten in een 
auto die een snelheid van 0.75c heeft, de politie auto heeft een snelheid van 0.5c. Een 
van de politieagenten vuurt een kogel af die een snelheid ten opzichte van de 
politieauto heeft van c/3. Haalt de kogel de terroristen in? (geef antwoorden in zowel 
klassieke als relativistische zin)  

b. De mast van een zeilboot maakt een hoek θ  met het dek. Een waarnemer op het 
strand ziet de boot langskomen met een snelheid v, in een richting evenwijdig aan de 
strandlijn. Hoe groot is die hoek tussen mast en dek volgens deze waarnemer?  


