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Oplossing 1 

Dit probleem heeft cilindersymmetrie. Gebruik cilinder 
coördinaten. Het veld E heeft de vorm (Es, 0, 0). Beschouw 
een cilinder met straal s, lengte L en vlakke boven- en 
onderplaat (loodrecht op de as) als Gauss volume. De 
oppervlakte integraal van het elektrische veld over het 
oppervlak van dit volume is 2πsLEs. Voor s < a is de 
omsloten lading πs2Lρ. Daarmee wordt Es = ρs/2πε0. Voor a 
< s < b geldt dat de omsloten lading πa2Lρ, waarmee het veld 
komt op Es = ρ/2πsε0. Voor s > b wordt de omsloten lading 
nul, dus het veld ook. 

Oplossing 2 

Dit probleem kan met de methode van spiegelladingen worden opgelost: het is equivalent aan 
twee ringen, de tweede op (0,0,-a) met een ladingsdichtheid -λ. De potentiaal van een ring in 

de oorsprong is . Van de twee tegengesteld geladen ringen wordt dat: 

 voor positieve z en nul voor negatieve z 
(vanwege de geleidende plaat). 

Oplossing 3 

a. De potentiaal op het oppervlak van de bol is Q1/4πε0R1, het elektrische veld is  
Q1/4πε0R1

2. 
b. De twee bollen krijgen nu de zelfde potentiaal en moeten de lading delen. Omdat per 

bol geldt dat de capaciteit Q/V = 4πε0R, is de totale capaciteit nu 4πε0(R1+R2), de 
potentiaal op de eerste en de tweede bol wordt Q1/4πε0(R1+R2). De lading op bol 1 
wordt V maal de capaciteit: Q1R1/(R1+R2) en voor de tweede bol Q1R2/(R1+R2). De 
oppervlakte ladingen worden dan  Q1/4πR1(R1+R2) en Q1/4πR2(R1+R2) en daarmee de 
elektrische velden Q1/4πε0R1(R1+R2) en Q1/4πε0R2(R1+R2) 

Oplossing 4 

Het veld van de draad op de positieve x-as is in de positieve y richting en wordt gegeven 
door: 

                                        



Voor het stuk op de positieve y-as is de bijdrage in de positieve x-richting en geldt: 

                                        

De kwart cirkel (met straal R=1) geeft een bijdrage tot het veld in de z-richting gelijk aan 
(bedenk dat als θ de hoek is tussen de z-as en de lijn van de bron naar de waarnemer, dat dan 
de veldbijdrage evenredig is met sin(θ), en dat sin(θ) gelijke is aan de overstaande zijde (=1) 
gedeeld door de schuine zijde): 

                                       

De bijdrage van de kwart cirkel tot een horizontale component is in de (1,1,0)-richting (de 
andere componenten compenseren elkaar vanwege de symmetrie). Noem dit even de s-
richting. De grootte van de horizontale bijdrage is (bedenkend dat de bijdrage nu evenredig is 
met de cos(θ), dat is de aanliggende zijde (=z) gedeeld door de schuine zijde) 

                                    

De bijdragen aan de x en y richting is dan half wortel twee maal bovenstaande 

Totaal wordt het veld dus: 

           

Oplossing 5 

Het magnetisch moment van deze stroom kring is oppervlak maal stroom, dat is Ia2√3 / 4. 

In de eerste situatie is het magnetisch moment in de richting van de positieve y-as. Het 
magneetveld in langs de positieve z-as, er is dus een torsie m x B langs de positieve x-as. De 
grootte van de torsie is B0Ia2√3 / 4. 

Oplossing 6 

De dielektrische verplaatsing, D, wordt gevonden via de wet van Gauss: Er is bolsymmetrie, 
dus D = ( Dr,0,0), en 4πr2Dr = omsloten vrije lading = 4πr3ρf /3, Dr = ρf r/3.  

Het veld E = (Er,0,0), Er = Dr/ε = ρf r/3ε. De polarisatie P = (Pr,0,0), Pr = Dr - ε0Er of χeε0Er
 , 

dus ρf ε0χer/3ε. ρb = - div P = (denk om bolcoördinaten) - ρf ε0χe/ε. De gebonden oppervlakte 
stroomdichtheid is (P is loodrecht op het oppervlak) ρf ε0χeR/3ε. De totale gebonden lading in 
het volume is: -4πR3 ρε0χe/3ε, de totale oppervlakte lading : 4πR2 ρf ε0χeR/3ε, dus samen nul. 



Buiten de bol is het veld gelijk aan dat van een puntlading in vacuum, Er = 4πR3ρf /3ε0r2 en 
Dr = 4πR3ρf /3r2. De polarisatie is natuurlijk nul. 

 


