Elektromagnetische veldtheorie (121007)
Proeftentamen

• Tijdens dit tentamen is het gebruik van het studieboek van Feynman
toegestaan, en zelfs noodzakelijk. Een formuleblad is bijgevoegd. Ander
studiemateriaal naast het boek en het formuleblad is niet toegestaan.
• De puntenverdeling is gelijkelijk verdeeld over de opgaven (20 % per opgave)
• Begin elke opgave op een nieuwe bladzijde, dat geeft je de mogelijkheid achteraf correcties aan te brengen, en maakt het nakijken efficienter.
• Indien schetsen in de figuren van het opgavenblad worden gemaakt die
deel uitmaken van de uitwerking (b.v. oppervlakken, contouren, vectoren)
dan moet het opgavenblad mede worden ingeleverd! Vermeld op deze
bladen ook je naam en studentnummer!
• Besteed aandacht aan een juiste notatie bij de uitwerkingen! Onderscheid
bijvoorbeeld vectoren en scalairen goed.
• Geef steeds duidelijk aan welke formules bij de uitwerkingen worden gebruikt.
• Geef bij gebruik van de integratiestellingen van Gauss of Stokes steeds
duidelijk aan (bij voorkeur in een tekening) over welke volumina, oppervlakken en contouren wordt geı̈ntegreerd. Geef bij de integratie over oppervlakken of contouren ook duidelijk de richting van dS respectievelijk
dl aan.
Enkele standaardintegralen:
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Opgave 1 (begripsvragen)
Deze vragen kunnen kort worden beantwoord, er is geen of weinig rekenwerk
nodig. Ze zijn bedoeld om te testen of je de stof hebt begrepen.
a. De onderstaande figuur geeft de equipotentiaallijnen van een scalair veld
weer. Schets in de figuur de grootte en richting van de gradient van dit
scalaire veld in punt K, L.
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Figuur 1: Equipotentiaallijnen

b. Geef voor beide onderstaande twee-dimensionale vectorvelden K en L
aan of de rotatie en/of de divergentie van die velden nul is (Geef dus 4
antwoorden)

Figuur 2: Vectorveld K (links) en L (rechts)
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c. Geef van de volgende operaties aan of het een geldige operatie is, en zo ja,
of het resultaat een vector of een scalair veld is. V is een scalair veld, A
is een vector veld
(a) rot(rot(A)))
(b) grad(grad(V))
(c) div(div(A))
(d) div(grad(V))
(e) grad(div(A))
d. We hebben drie puntladingen met lading +Q, +Q en −Q, respectievelijk,
op onderling gelijke afstanden. De onderstaande figuur schetst twee patronen van de equipotentiaallijnen. Welke van de twee patronen is de juiste,
en waarom ?
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Figuur 3: Drie puntladingen

e. We hebben een los gewikkelde spoel van oneindige lengte. Is er een magneetveld buiten de spoel en waarom wel/niet?

Figuur 4: Los gewikkelde spoel
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Opgave 2 (begripsvragen)
Deze vragen kunnen kort worden beantwoord, er is geen of weinig rekenwerk
nodig. Ze zijn bedoeld om te testen of je de stof hebt begrepen.
a. We hebben een oneindig lange stroomdraad (1) parallel aan de z-as, met
daar omheen een spoel (2) die in het xy-vlak ligt. Door de stroomdraad 1
loopt een constante stroom I. De stroomdraad staat stil, de spoel beweegt
met snelheid v in de richting van de z-as. Wat is de geinduceerde stroom
i in de spoel 2 als functie van de tijd?
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b. Gegeven twee parallele platen (zoals in een plaatcondensator), met lading
+Q en −Q. De platen zijn verder niet verbonden met voedingsbronnen of
massa’s. Tussen de platen plaatsen we een dielectricum met een relatieve
permeabiliteit ²r > 1. Beredeneer of het E-veld toe- of afneemt.
c. Stel ik heb een spoel met inductie L waar een stroom I doorheen loopt. Ik
kan de energie die is opgeslagen in de spoel vergroten door de stroom op
te voeren. Hoeveel neemt het magneetveld in de spoel toe als de energie
die is opgeslagen in de spoel verdubbelt?
d. Gegeven een vectorveld zoals in figuur 5, waarvoor geldt Ay = 0, Az = 0
x
en ∂A
∂z = 0. Teken B in de figuur.
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Figuur 5: Vectorveld
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e. Geef een uitdrukking voor de vectorpotentiaal A buiten een oneindig lange
spoel. Geef de variabelen die je gebruikt aan in figuur 6.
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Figuur 6: Spoel

Opgave 3 (leesopgave)
In deze opgave testen we of je met het boek van Feynman kunt werken, en of
je basiskennis van het elektromagnetische veld voldoende is om nieuwe, geavanceerdere onderwerpen snel te begrijpen.
Lees hoofdstuk 12-2 op blz. 12-2 t/m 12-3.
Stel dat een bol wordt verwarmd met warmtebronnen homogeen verspreid
over de oppervlak van de bol. Je bereikt dan een homogene temperatuurverdeling op de boloppervlak met een temperatuur van T = T0 . Beredeneer hoe de
temperatuurverdeling binnen de bol is (de constante K heeft overal de zelfde
waarde).
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Opgave 4 (elektrostatische rekenopgave)
Gegeven is een configuratie bestaande uit een goed geleidende massieve cilinder
met straal a, die is omgeven door een eveneens goed geleidende holle cilinder
met binnenstraal b en buitenstraal c, zie figuur 7.
Beide cilinders kunnen oneindig lang verondersteld worden. De binnenste
cilinder is geladen met een ladingsdichtheid van λ1 [C/m], oftwel een lading λ1 l
[C] per lengte l. De buitenste, holle cilinder is geladen met een ladingsdichtheid
λ2 [C/m].
a. Leg uit hoe de ladingen zich over de geleiders verdelen. Bereken de oppervlakteladingsdichtheden σa , σb , σb [C/m2 ] op de oppervlaktes met r = a,
r = b en r = c.
b. Bereken het elektrisch veld E overal, d.w.z. voor 0 < r < ∞.
c. Bereken het potentiaalverschil tussen de cilinders voor het geval dat deze
een evengrote maar tegengestelde lading bevatten. D.w.z. λ1 = −λ2 = λ
[C/m].
d. Geef een uitdrukking voor de capaciteit tussen de twee cilinders over een
lengte L.
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Figuur 7: Concentrische geleidende cylinders
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Opgave 5 (magnetostatische rekenopgave)
Gegeven een oneindig lange, ronde, rechte, geleidende, stroomvoerende draad in
de az -richting met straal R1 . Zie figuur 8. De as van de draad valt samen met
az .
De samenstelling van de massieve geleider is zodanig, dat voor de stroomdichtheid in de geleider geldt:
p
r
J (r) = Jmax az met r = x2 + y 2
(1)
R1
a. Maak een schets van |J (r)| als functie van r.
Maak expliciet gebruik van “Maxwell” en “Stokes” om de volgende vragen
te beantwoorden:
b. Bereken B(r) voor 0 < r < R1
c. Bereken B(r) voor r > R1
d. Maak een schets van |B(r)| als functie van r in de grafiek van (a), binnen
zowel als buiten de draad.
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Figuur 8: Stroomvoerende draad

