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Samenvatting

We bepalen het statische elektrisch veld en ladingsdichtheid van ladingdragende
kwadratische oppervlakken, zowel ellipsoïden als hyperboloïden. Daarnaast be-
palen we ook het statische magnetisch veld van stromen over een eenbladige
hyperboloïde. In hoofdstuk 1 zal hiervoor eerst de theorie achter statische elek-
tromagnetische velden besproken worden. Daarnaast zal ook blijken dat der-
gelijke velden de gradient zijn van de bijbehorende scalaire potentiaal. Deze
potentiaal is een oplossing van de vergelijking van Laplace.

In hoofdstuk 2 zal het ellipsoïdale coördinatenstelsel geïntroduceert worden. Dit
is een orthogonaal coördinatenstelsel waarin de Laplaciaan gesplitst kan worden
in de drie bijbehorende coördinaten. Coördinaatoppervlakken vormen kwadrie-
ken met confocale hyperbolen en confocale ellipsen. In dit coördinatenstelsel
kunnen we de potentiaal van een geladen kwadriek vinden door het oplossen
van de vergelijking van Laplace in één variabele.

In hoofdstuk 3 zullen we de oplossingen van de vergelijking van Laplace ge-
bruiken om de ladingsverdeling over geleidende kwadrieken te vinden en het
statische elektrisch veld dat hier bij hoort. In hoofdstuk 4 zullen we zien hoe de
verschillende stroomverdelingen over een eenbladige hyperboloïde er uit kunnen
zien en welke statische magnetische velden hier door worden geïnduceerd.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
Electromagnetostatica

1.1 Inleiding

In de studie van elektromagnetisme is het elektrisch veld van een bol vaak een
van de eerste voorbeelden die behandeld wordt. Het veld wordt vaak afgeleid
door gebruik te maken van de symmetrie van het probleem en het toepassen
van de wet van Gauss, welke we in de volgende paragraaf tegen zullen komen.
Niet veel later volgt typisch het elektrisch veld van een plat vlak, welke met de
zelfde technieken gevonden kan worden. Wanneer men dan doorgaat met mag-
netisme zijn de cilinder en wederom het platte vlak de stroomdragers waar het
magnetisch veld van bestudeerd wordt. Hier geldt wederom dat de symmetrie
van het probleem een belangrijk aandeel heeft in de oplossing.

De wetten van Maxwell zijn de vergelijkingen die het elektromagnetische veld
beschrijven. Helaas lenen deze wetten zich bijzonder slecht voor het direct
analyseren van een elektromagnetisch veld. Wanneer enkel de ladingsdichtheid
of stroom bekend is, blijkt het vaak moeilijk om direct de bijbehorende velden
analytisch te bepalen. Wanneer er geen andere technieken gebruikt worden is
het uitrekenen van een dergelijk veld vaak onbegonnen werk.

We kunnen een bol zien als een bijzondere ellipsoïde. In het algemeen laat een
geleidende ellipsoïde zich echter niet zo makkelijk analyseren als een bol. De
meest gebruikelijke methode is hier niet toepasbaar vanwege het ontbreken van
een draaisymmetrie. We kunnen een cilinder en een plat vlak ook zien als een
bijzonder kwadriek, en hier geldt hetzelfde. De bijbehorende velden zijn in dit
meer algemene geval niet meer te bepalen met het zelfde gemak als wanneer een
cilinder of plat vlak wordt bestudeerd.

In dit hoofdstuk zullen we de theorie achter elektromagnetostatica kort behan-
delen. We zullen enkele details achterwege laten en ons vooral focussen op de
resultaten die we nodig gaan hebben in de komende hoofdstukken.
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1.2 Vergelijkingen van Maxwell

Een stationair deeltje met een positieve of negatieve lading induceert een con-
stant stationair elektrisch veld. Wanneer geladen deeltjes bewegen in een sta-
tionaire baan, induceren ze een constant magnetisch veld. Samen worden deze
twee velden het elektromagnetisch veld genoemd.

De wetten van Maxwell beschrijven de vorm van het elektromagnetisch veld.
Het bestaan van het elektrisch veld E en het magnetisch veld B kan worden
afgeleid uit de observatie dat geladen deeltjes op afstand met elkaar interacteren.
Een elektrisch veld is het gevolg van een bepaalde ladingverdeling. Een deeltje
met lading q ondervindt een netto kracht van andere ladingsverdelingen die we
met FE zullen noteren. Deze kracht blijkt lineair afhankelijk te zijn van de
lading q van het deeltje. Het elektrisch veld is als volgt gedefinieerd:

E =
FE
q
. (1.2.1)

Dit veld is onafhankelijk van de gebruikte testlading q, maar enkel van de la-
dingsverdeling van de deeltjes er om heen.

Zij r′ de positie van een puntlading Q en r de positie van een testlading q. Dan
definiëren we r als de verschilvector r = r − r′. Nu wordt volgens de wet van
Coulomb de kracht die de puntlading Q uitoefent op de testlading q gegeven
door

FE = k
qQ

r 2
r̂ . (1.2.2)

Hier is r̂ de vector r|r | . De term k = 1
4πε0

≈ 9 · 109Nm2C−2 is de constante
van Coulomb. ε0 is hier een constante, de permittiviteit van het vacuüm. Het
elektrisch veld geïnduceerd door een deeltje met lading Q wordt dan gegeven
door E = k Qr2 r̂. De waarde van k is afhankelijk van de exacte eenheden waarmee
gewerkt wordt. Over het algemeen zullen we de constante ε0 achterwege laten.

Volgens het principe van superpositie is de totale kracht FE op een lading
gelijk aan de de vectorsom van de krachten op dit deeltje door afzonderlijke
ladingdragers. Het totale elektrisch veld is hierdoor ook de vectorsom van de
verschillende ladingdragende deeltjes, oftewel:

ET = E1 +E2 +E3 + . . .

Wanneer lading met een bepaalde dichtheid ρ(r′) verspreid is door een lichaam
V, wordt het elektrisch veld gegeven door:

E(r) =

ˆ
V

ρ(r′)

r 2
r̂ dV. (1.2.3)

De verzameling eigenschappen waar elektromagnetische velden aan moeten vol-
doen, worden de wetten van Maxwell genoemd en zijn halverwege de 19de eeuw
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gepubliceerd door de Engelse natuurkundige James Clerk Maxwell. De wetten
van Maxwell voor een tijdsonafhankelijk elektrisch veld zijn als volgt:

‹
δV
E · da =

˚
V
ρdV oftewel ∇ ·E = ρ, (1.2.4)

˛
S
E · d` = 0 oftewel ∇×E = 0. (1.2.5)

Hier is dV een volume-element, en da een vectoroppervlakte-element. Verge-
lijking 1.2.4 wordt ook wel de wet van Gauss genoemd. Meer in het algemeen
geldt hier dat

‚
δV E · da = Qenc. Qenc is de totale lading die zich bevindt in

het volume V . Wanneer we niet een ladingsdichtheid hebben, spreken we over
punt-, lijn- of oppervlakteladingen. Vergelijking 1.2.5 staat bekend als de wet
van Faraday voor elektrische velden.

1.2.1 De potentiaal en de vergelijking van Laplace

Zij O ∈ R3, en C(r) voor elke r ∈ R3 een willekeurig pad van O naar r, dan
wordt de elektrische potentiaal gegeven door

V (r) = −
ˆ
C(r)

E · d`. (1.2.6)

Dat V (r) onafhankelijk is van het gekozen pad C, volgt direct uit vergelijking
1.2.5. Echter, V is wel afhankelijk van het gekozen punt O. Het potentiaalver-
schil tussen twee punten r, r′ ∈ R3 is wel onafhankelijk van de keuze voor O.
Deze wordt immers gegeven door

V (r)− V (r′) = −
ˆ r
O
E · d`+

ˆ r′
O
E · d` (1.2.7)

= −
ˆ r
O
E · d`−

ˆ O
r

E · d` = −
ˆ r
r′
E · d`. (1.2.8)

Gebruikmakend van de gelijkheid

V (r)− V (r′) =

ˆ r
r′
∇V · d` (1.2.9)

vinden we dat

E = −∇V. (1.2.10)

Met andere woorden, het elektrisch veld is de negatieve gradiënt van de poten-
tiaal.

Het elektrisch veld is niet het enige vectorveld met een potentiaal. Elk veld dat
voldoet aan vergelijking 1.2.5 heeft een potentiaal.

We kunnen nu de wet van Gauss (vergelijking 1.2.4) schrijven in termen van de
elektrische potentiaal in plaats van het elektrisch veld. Deze vergelijking krijgt
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dan de volgende vorm:

ρ = ∇ ·E = ∇ · (−∇V ) = −∇2V. (1.2.11)

Hieruit volgt in het bijzonder dat op de gebieden waar geen lading is, V zich
gedraagt volgens de Laplace-vergelijking

∇2V = 0.

Verzamelingen waarop V op elk punt dezelfde waarde aanneemt zijn equipoten-
tiaal en wanneer een dergelijke verzameling een oppervlak is noemen we dat een
equipotentiaalvlak. Vanwege de gelijkheid ∇V = −E, volgt dat het elektrisch
veld altijd loodrecht op de equipotentiaalvlakken staat.

1.2.2 Geleiders

Een perfecte geleider is een samenhangende gesloten deelverzameling van R3,
waarbinnen ladingdragers, zoals elektronen, vrij kunnen bewegen. In de elek-
trostatica is het elektrisch veld in het inwendige van een perfecte geleider nul.
Immers, als er een niet-nul elektrisch veld aanwezig is, dan zou dit elektrisch
veld een kracht uitoefenen op de aanwezige elektronen. Deze elektronen zouden
zich dan herschikken zodanig dat het elektrisch veld verdwijnt. We zullen alleen
systemen beschouwen die al in evenwicht zijn. Op de rand van de geleider staat
het elektrisch veld ook loodrecht op deze rand. Als S de rand is van een geleider
met normaalvector n̂ naar buiten gericht, dan geldt voor alle s ∈ S dat

lim
ε↓0
E(s+ εn) = σ(s)n̂(s). (1.2.12)

Aangezien het elektrisch veld altijd loodrecht op de equipotentiaalvlakken staat,
heeft dit als gevolg dat de elektrische potentiaal over de hele geleider constant
moet zijn.

Aangezien het elektrisch veld in een geleider verdwijnt, kunnen we de wet van
Gauss, vergelijking 1.2.4 gebruiken om te zien dat de enige effectieve lading in
een geleider zich op de rand moet bevinden. Immers, in het inwendige geldt dat
ρ = ∇ ·E = 0.

Een (volume)-ladingsdichtheid ρ kan aan een elektrisch veld gerelateerd worden
door ρ = ∇ · E. Dit gaat niet op voor de lading op de rand van een geleider.
Sterker nog, op de rand van de geleider is E niet eens continu. De uitdrukking
∇·E bestaat hier niet. Dit heeft er mee te maken dat we hier niet te maken heb-
ben met een ‘normale’ ladingsverdeling, maar een oppervlakteladingsverdeling.
Waar ρ zich gedraagt als een scalaire functie over R3, moet σ gezien worden als
een distributie. De meeste natuurkundige maken zich hier niet veel zorgen over.
Wanneer je gaat kijken naar ladingsverdelingen over een infinitesimaal dunne
geleider, valt het hele klassieke model van electrostatica uit elkaar en moet je je
gaan verdiepen in de quantumelectrodynamica. Hier zullen we volstaan door te
zeggen dat E niet gedefinieerd is wanneer σ 6= 0.
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1.3 Het magnetisch veld

Zoals elektrisch geladen deeltjes een elektrisch veld induceren, induceert een
elektrische stroom I = λv een magnetisch veld B. Hier is λ de lijnladingsdicht-
heid. Een geladen deeltje met een snelheid v en lading q in een magnetisch
veld ondervindt een kracht F = q(v×B), ook wel bekend als de Lorentzkracht.
Voor een stationaire stroom I wordt het geïnduceerde magnetische veld B van
een constante stroom over een curve C bepaald door de wet van Boit-Savart[1]:

B(r) =
µ0

4π

ˆ
C(t)

I × r̂
r 2

d`, (1.3.1)

waarbij d` een lijnelement is en r de verschilvector is tussen de positie van dit
lijnelement en r. We zullen over het algemeen de factor µ0 achterwege laten.

Zoals bij het magnetisch veld is het totale magnetisch veld een som van de
afzonderlijke geïnduceerde velden. Voor een stroomdichtheid J = ρv door een
gebied V wordt bovenstaande vergelijking herschreven als

B(r) =
µ0

4π

ˆ
V

J(r′)× r̂
r 2

dV. (1.3.2)

We beperken ons tot de magnetostatica, waar J stationair is. Hier zijn de
bijbehorende Maxwellvergelijkingen gegeven door

‹
δV
B · da = 0 oftewel ∇ ·B = 0, (1.3.3)

˛
δS
B · d` =

¨
S
J · da oftewel ∇×B = J . (1.3.4)

Bij magnetische velden kunnen twee verschillende potentialen gedefinieerd wor-
den. Naast een vectorpotentiaal, mogelijk aangezien ∇·B = 0, kan men analoog
aan de elektrische potentiaal de scalaire magnetische potentiaal definiëren. In
een enkelvoudig samenhangende ruimte waar geen stroom loopt, geldt immers
dat ∇×B = 0, en kunnen we een potentiaal ϕ definiëren zodat B = −∇ϕ.

In paragraaf 1.2.1 zagen we dat de potentiaal van het elektrisch veld slechts
afhangt van de keuze van een oorspronkelijk punt O. Voor elk punt r was de
waarde van de potentiaal onafhankelijk van het gekozen pad C(r). Bij magne-
tische velden is dit niet altijd het geval. Wanneer het domein niet enkelvoudig
samenhangend is, bijvoorbeeld het gebied buiten een oneindig lange cilinder, is
een padintegraal zoals vergelijking 1.2.6 niet uniek bepaald. Immers, voor een
gesloten pad C dat een oppervlak S begrenst, kan men schrijven

˛
C
B · d` =

‹
S
∇×B · da =

‹
S
J · da 6= 0. (1.3.5)

In de praktijk betekent dit dat de potentiaal hier een meerwaardige functie
is. Wanneer een gesloten pad de rand vormt van en oppervlak waar stroom
doorheen gaat, dan is de waarde van de padintegraal

¸
CB · d` precies gelijk
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aan de totale stroom door dit oppervlak. Elke gesloten padintergraal van een
elektrisch veld is daarintegen altijd 0.

Bij magnetische velden kan je deze eigenschap ook krijgen, door te eisen dat
de potentiaal de laagste niet-negatieve waarde van alle mogelijke padintegralen
vanaf je oorspronkelijke punt O. In dit geval is de integraal niet overal lokaal
continu, maar wel uniek bepaald. In het bijzonder is de potentiaal dan niet
continu op het oppervlak waar ϕ = 0. Welk van de equipotentiaalvlakken
het nulpotentiaalvlak is, kan echter vrij gekozen worden. In principe zal deze
discontinuïteit voor ons geen problemen opleveren.1

Wanneer we het over de potentiaal van het magneetveld hebben, zal dit in
principe de scalaire potentiaal zijn. Overal waar J verdwijnt, is ϕ een oplossing
van de vergelijking van Laplace ∇2ϕ = 0. Immers, uit vergelijking 1.3.3 volgt
dat 0 = ∇ ·B = −∇2ϕ.

De magnetische kracht staat — in tegenstelling tot het geval van een elektrisch
veld — niet in de zelfde richting als B. Als een deeltje met een lading q door
een magneetveld beweegt met een snelheid v, dan wordt de magnetische kracht
op het deeltje gegeven door

F = qv ×B. (1.3.6)

Wanneer we niet een enkel deeltje beschouwen, maar een elektrische stroom-
dichtheid J , dan wordt de magnetische kracht per volume gegeven door FM =
J × B. In het bijzonder staat de magnetische kracht dus loodrecht op het
magnetisch veld en op de stroomrichting.

1.3.1 Oppervlaktestromen

In de komende hoofdstukken zullen we ons bezig houden met oppervlakte-
stroomdichtheid K = σv op geleidende oppervlakken. De stroomrichting van
een oppervlaktestroom staat altijd loodrecht op de normaal van dit oppervlak.
Als s een punt is op een oppervlak S waar een oppervlaktestroomdichtheid K
over ligt, en n de normaal op dat punt, dan geldt de gelijkheid

lim
ε↓0

[B(s+ εn)−B(s− εn)] = K × n̂. (1.3.7)

De scalaire magnetische potentiaal is niet gedefinieerd op S. We kunnen wel de
volgende limietwaarden van de potentiaal bestuderen:

lim
ε↓0

ϕ(s+ εn). (1.3.8)

Deze limiet is afhankelijk van de kant van het oppervlak n gericht staat. In
deze limiet vormt de potentiaal equipotentiaallijnen op S. Deze zijn te inter-
preteren als het snijvlak tussen de equipotentiaalvlakken en S. Aangezien het

1Wanneer de lezer hier meer moeite mee heeft, kan het waardevol zijn om na te denken
over de potentiaal als een functie ϕ : R3 → R/αR, met α = sup(ϕ). In dit geval kunnen we
modulo rekenen met een reële modulus en is ϕ wel continu.
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magnetisch veld in dezelfde limiet zowel loodrecht staat op de stroom als op het
equipotentiaalvlak, volgt hieruit dat de equipotentiaallijnen de veldlijnen zijn
van K. S vormt dus ook geen equipotentiaalvlak van het magneetveld.
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Hoofdstuk 2

Ellipsoïdale Coördinaten

2.1 Inleiding

De vergelijking van Laplace, ∇2ψ = 0, staat aan het hart van de methode die
we gebruiken om de statische elektrische en magnetische velden van ladings- en
stroomverdelingen over kwadrieken te bepalen. Dit aangezien de scalaire poten-
tiaal van deze velden buiten de geleidende oppervlakken om een oplossing is van
deze vergelijking. Hoe makkelijk het is om deze vergelijking op te lossen hangt
sterk af van de specifieke randvoorwaarden. Voor sommige randvoorwaarden is
de oplossing snel gevonden, maar in vele gevallen blijken deze problemen vrij
ingewikkeld te zijn.

Het blijkt vaak verstandig te zijn om problemen om te schrijven naar een ander
coördinatenstelsel als de randvoorwaarden in dat systeem simpeler zijn. Bijvoor-
beeld wanneer deze nog maar van één coördinaat afhangen in plaats van twee
of drie. Als de Laplaciaan in het nieuwe stelsel splitsbaar is in de verschillende
coördinaten, dan is de uiteindelijke oplossing die je vindt slechts afhankelijk van
dezelfde coördinaten als de gestelde randvoorwaarden.

De randvoorwaarden die wij zullen gebruiken zijn gespecificeerd op de opper-
vlakken van kwadrieken. Om die reden is het verstandig om een coördinatenstel-
sel te vinden waarin deze oppervlakken worden beschreven door één coördinaat
in plaats van de drie die je nodig hebt in het cartesische stelsel. In dit hoofd-
stuk zullen we een dergelijk stelsel vinden, de ellipsoïdale coördinaten. In dit
stelsel vormen alle oppervlakken van één constante coördinaat kwadratische op-
pervlakken met gedeelde brandpunten. Daarnaast zullen we ook zien dat de
Laplaciaan splitsbaar is in de drie ellipsoïdale coördinaten. Er zijn meer coör-
dinatenstelsels te bedenken waarin kwadrieken door één coördinaat beschreven
worden. In ellipsoïdale coördinaten is de Laplace splitsbaar, in tegenstelling tot
sommige anderen. Daarnaast is dit stelsel ook orthogonaal, wat heel praktisch
is aangezien onze velden loodrecht op hun potentiaaloppervlakken staan.
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2.2 Definitie van ellipsoïdale coördinaten

Beschouw voor x, y, z, ζ ∈ R de reële functie:

F (x, y, z, ζ) =
x2

a2 − ζ
+

y2

b2 − ζ
+

z2

c2 − ζ
− 1, (2.2.1)

met a2 < b2 < c2.

Voor alle x, y, z met xyz 6= 0 geldt dat F (ζ) stuksgewijs continu is op open
intervallen die begrensd worden door a2, b2 en c2. Op deze vijf intervallen geldt
dat

lim
ζ↓−∞

F (ζ) = −1 lim
ζ↑a2

F (ζ) =∞

lim
ζ↓a2

F (ζ) = −∞ lim
ζ↑b2

F (ζ) =∞

lim
ζ↓b2

F (ζ) = −∞ lim
ζ↑c2

F (ζ) =∞

lim
ζ↓c2

F (ζ) = −∞ lim
ζ↑∞

F (ζ) = −1.

Op elk van de intervallen (−∞, a2), (a2, b2), (b2, c2) en (c2,∞) wordt de afgeleide
gegeven door

∂F (x, y, z, ζ)

∂ζ
=

x2

(a2 − ζ)2
+

y2

(b2 − ζ)2
+

z2

(c2 − ζ)2
. (2.2.2)

Aangezien de afgeleide enkel kwadratische termen heeft, is deze nooit negatief
en F is dus strikt stijgend in ζ op de vijf bovengenoemde intervallen. Uit het
bovenstaande volgt dat F (ζ) = 0 precies drie oplossingen toestaat, elk in een
van de open intervallen (−∞, a2), (a2, b2) en (b2, c2). Deze oplossingen worden
schematisch weergegeven in figuur 2.1.

Wanneer er geldt dat xyz = 0, oftwel wanneer minstens een van de drie coördi-
naten x, y of z gelijk is aan nul, is het ook mogelijk om coördinaten (λ, µ, ν) te
definiëren, ondanks dat de vergelijking F (ζ) minder dan drie oplossingen heeft.
Beschouw hiervoor de volgende functie

φ(ζ) = (a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ). (2.2.3)

Het product van F (ζ) en φ(ζ) wordt gegeven door

F (ζ)φ(ζ) = x2(b2 − ζ)(c2 − ζ) + y2(a2 − ζ)(c2 − ζ) + z2(a2 − ζ)(b2 − ζ)

− (a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ). (2.2.4)

Wanneer xyz 6= 0, dan heeft dit product F (ζ)φ(ζ) de zelfde nulpunten als F (ζ).
Wanneer 0 = x 6= yz, heeft de vergelijking F (ζ) = 0 nog maar 2 oplossingen. Die
zelfde oplossingen zijn ook nulpunten van F (ζ)φ(ζ), maar dit product heeft ook
a2 als derde oplossing. De term x2(b2 − ζ)(c2 − ζ) verdwijnt immers, waardoor
(a2− ζ) uitgedeeld kan worden. Iets dergelijks gebeurt ook voor y = 0 en z = 0,
met respectievelijk b2 en c2 als nulpunten.
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a2 b2 c2

-1

F( )

Figuur 2.1: Schematische weergave van de oplossingen van de functie
F (ζ) wanneer xyz 6= 0. De gestreepte lijnen geven de horizontale en de
de drie verticale asymptoten weer. Het is hier duidelijk te zien dat deze
functie drie oplossingen heeft in ζ.

Voor elk punt (x, y, z) vinden we dus drie oplossingen van F (ζ)φ(ζ) = 0. Het
kleinste nulpunt van F (ζ)φ(ζ) wordt aangegeven door λ. µ is daarna het kleinste
nulpunt en ν is het grootste nulpunt. Deze coördinaten zijn niet uniek over heel
R3. Laat λ, µ, ν de drie oplossingen zijn F (ζ)φ(ζ) = 0 zodanig dat λ ≤ a2 ≤ µ ≤
b2 ≤ ν ≤ c2, dan zit ook de oplossingen behorende bij de punten (±x,±y,±z).
Elke verzameling (λ, µ, ν) beschrijft dus maximaal acht punten, elk in een van
de acht octanten van R3. Punten op de grensvlakken x = 0, y = 0 of z = 0
beschrijven er minder.

Als ζ1 ≤ ζ2 ≤ ζ3 de drie verschillende oplossingen zijn voor F (ζ) = 0, dan staan
staan de oppervlakken gegeven door Fζi , i ∈ {1, 2, 3} loodrecht op elkaar in het
punt (x, y, z). Immers, voor xyz 6= 0 kunnen we ∇Fζi schrijven als

∇Fζi =

(
2x

a2 − ζi
,

2y

b2 − ζi
,

2z

c2 − ζi

)
. (2.2.5)
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Daaruit volgt dat voor i 6= j

∇Fζi · ∇Fζj =
4x2

(a2 − ζi)(a2 − ζj)
+

4y2

(b2 − ζi)(b2 − ζj)
+

4z2

(c2 − ζi)(c2 − ζj)
(2.2.6)

=
4

ζj − ζi

(
x2

a2 − ζi
− x2

a2 − ζj
+

y2

b2 − ζi
− y2

b2 − ζj
(2.2.7)

+
z2

c2 − ζi
− z2

c2 − ζj

)
(2.2.8)

=
4

ζj − ζi

(
F (ζi) + 1−

(
F (ζj) + 1

))
= 0. (2.2.9)

Hier gebruiken we dat ζi een nulpunt is van F (ζ). (λ, µ, ν) vormen dus orthogo-
nale coördinaten voor het inwendige van de octanten van R3. Op de randen van
de octanten is dit niet altijd het geval. Wanneer een van de oppervlakken gege-
ven wordt door ζ = a2 of ζ = b2, maar het andere oppervlak niet, dan neemt de
een van de breuken in de eerste regel de waarde 0 aan. De oppervlakken λ = a2

en µ = a2 liggen beide op het vlak x = 0. We zullen echter zien in de volgende
paragraaf dat deze elkaar niet snijden maar enkel raken.

Wanneer x = 0, geldt er dat een ζi of ζj gelijk is aan a2. In dit geval is
∇Fζi niet gedefinieerd. We zullen echter in de volgende paragraaf zien dat deze
oppervlakken altijd geheel op het vlak x = 0 liggen. Voor ζ2

j , verdwijnt de

Figuur 2.2: Drie constante oppervlakken in ellipsoïdale coördinaten
met a = 3

2
, b = 2 en c = 5

2
. De rode ellipsoïde wordt gegeven door λ = 0,

de oranje eenbladige hyperboloïde door µ = 3 en de blauwe tweebladige
hyperboloïde door ν = 6.
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x-component van ∇Fζj wanneer x = 0. Alle coördinaatoppervlakken ζj 6= 0
snijden het vlak x = 0 dus loodrecht. Dit geldt ook voor de vlakken y = 0 en
z = 0. (λ, µ, ν) zijn dus orthogonaal over heel R3.

2.3 Beschrijving van ellipsoïdale coördinaten

Beschouw opnieuw de functies 2.2.1 en 2.2.3:

F (x, y, z, ζ) =
x2

a2 − ζ
+

y2

b2 − ζ
+

z2

c2 − ζ
− 1, (2.3.1)

φ(ζ) = (a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ). (2.3.2)

De functie F (ζ)φ(ζ) is een derdegraads polynoom in ζ waarvan de coëfficient van
ζ3 gelijk is aan 1. Voor gegeven x, y en z zijn deze nulpunten de bijbehorende
ellipsoïdale coördinaten λ, µ en ν. We kunnen dus schrijven:

F (ζ)φ(ζ) =

(
x2

a2 − ζ
+

y2

b2 − ζ
+

z2

c2 − ζ
− 1

)
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ) (2.3.3)

= x2(b2 − ζ)(c2 − ζ) + y2(a2 − ζ)(c2 − ζ) + z2(a2 − ζ)(b2 − ζ)

− (a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ) (2.3.4)
= (ζ − λ)(ζ − µ)(ζ − ν). (2.3.5)

We kunnen de cartesische coördinaten uitdrukken in ellipsoïdale coördinaten
door ζ gelijk te stellen aan a2, b2 of c2. Als we dit invullen in regel 2.3.4 en
2.3.5, vinden we dat

x2 =
(a2 − λ)(a2 − µ)(a2 − ν)

(a2 − b2)(a2 − c2)
, (2.3.6)

y2 =
(b2 − λ)(b2 − µ)(b2 − ν)

(b2 − a2)(b2 − c2)
, (2.3.7)

z2 =
(c2 − λ)(c2 − µ)(c2 − ν)

(c2 − a2)(c2 − b2)
. (2.3.8)

Uit vergelijking 2.2.1 volgt dat de oppervlakken met constante λ < a2 ellipsoïden
vormen, oppervlakken met constante a2 < µ < b2 eenbladige hyperboloïden en
oppervlakken met constante b2 < ν < c2 tweebladige hyperboloïden.

In de limiet λ ↑ a2 kunnen we met behulp van bovenstaande vergelijkingen
afleiden dat

0 ≤ y2

b2 − a2
+

z2

c2 − a2
≤ 1, (2.3.9)

wanneer x2 = 0. Met andere woorden, het oppervlak gegeven door λ = a2 wordt
gegeven door het inwendige van een ellips op het x = 0 vlak. Dat uitdrukking
2.3.9 inderdaad van boven begrensd wordt door 1, is in te zien door te schrijven:
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Figuur 2.3: Een afbeelding van het vlak x = 0 waarbij constante lijnen
van de ellipsod̈ale coördinaten zijn ingetekend met a = 0, b =

√
10 en

c =
√
20. De blauw-rood gestippelde lijn is de lijn waarop λ = µ = a2.

Op de ellips die door deze lijn omschreven wordt geldt ook dat λ = a2,
buiten de ellips geldt dat µ = a2.

y2

b2 − a2
+

z2

c2 − a2
=

b2 − µ
b2 − a2

b2 − ν
b2 − c2

+
c2 − µ
c2 − a2

c2 − ν
c2 − b2

. (2.3.10)

Deze uitdrukking is niet stijgend in µ en niet dalend in ν en is dus maximaal
voor (µ, ν) = (a2, c2), waar het inderdaad gelijk is aan 1.

In de limiet µ ↓ a2 zien we wederom dat x2 = 0, terwijl

y2

b2 − a2
+

z2

c2 − a2
≥ 1. (2.3.11)

Het oppervlak µ = a2 wordt dus gegeven door het vlak x = 0 buiten de ellips
λ = a2. Dit heeft als gevolg dat minstens een van de coördinaten λ of µ gelijk
is aan a2 op dit vlak. We kunnen dit ook zien in figuur 2.3. Ook kunnen we
in deze figuur zien dat lijnen van constante λ of µ ellipsen vormen op het vlak
x = 0, terwijl lijnen van constante ν hyperbolen vormen.

In de limiet µ ↑ b2 zien we dat y = 0, terwijl

0 ≤ x2

a2 − b2
+

z2

c2 − b2
≤ 1. (2.3.12)

Dit is het gebied op het y = 0 vlak begrensd door een hyperbool.

In de limiet ν ↓ b2 vinden we wederom dat y = 0 en

x2

a2 − b2
+

z2

c2 − b2
≥ 1. (2.3.13)
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Figuur 2.4: Een afbeelding van het vlak y = 0 waarbij constante lijnen
van de ellipsod̈ale coördinaten zijn ingetekend met a = 0, b =

√
10 en

c =
√
20. De blauw-rood gestippelde lijnen zijn de lijnen waarop µ = ν = b2.

Op het gebied binnen deze twee lijnen geldt dat µ = b2. Op het gebied
buiten deze lijnen geldt dat ν = b2.

Dit is dus het gebied op het y = 0 vlak dat het uitwendige vormt van de
hyperbool x2

a2−b2 + z2

c2−b2 = 1. Op het vlak y = 0 geldt dus ofwel µ = b2 ofwel
ν = b2, zoals ook te zien is in figuur 2.4. Ook kunnen we in deze figuur zien
dat lijnen van constante λ ellipsen vormen op het vlak y = 0, terwijl lijnen van
constante µ of ν hyperbolen vormen.

Als laatste merken we ook op dat z = 0 correspondeert met ν = c2. Dit volgt
direct uit vergelijking 2.3.8 en het feit dat zowel λ als µ strikt kleiner zijn dan
c2. In figuur 2.5 zien we dat lijnen van constante λ ellipsen vormen en lijnen
van constante µ hyperbolen vormen op het vlak z = 0.

De ellips y2

b2−a2 + z2

c2−a2 = 1, x = 0 is de focale ellips van dit coördinatenstelsel.
De hyperbool x2

a2−b2 + z2

c2−a2 = 1, y = 0 is de focale hyperbool. Deze ellips en
hyperbool vormen de focus van alle oppervlakken van constante λ, µ of ν[2].

2.4 De Laplaciaan in ellipsoïdale coördinaten

Uit hoofdstuk 1 weten we dat voor de potentiaal geldt dat Laplaciaan verdwijnt
in gebieden zonder lading. Functies waar dit voor geldt worden ook harmonische
functies genoemd. Wanneer we in ellipsoïdale coördinaten willen werken, is het
dus zaak dat we de Laplaciaan kunnen uitdrukken in termen van λ, µ en ν.

Aangezien F (x, y, z, ζ) een constante functie is, geldt er dat dF
dx = 0. We vinden
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Figuur 2.5: Een afbeelding van het vlak z = 0 waarbij constante lijnen
van de ellipsod̈ale coördinaten zijn ingetekend met a = 0, b =

√
10 en

c =
√
20. Op dit hele oppervlak geldt dat ν = c2.

dan dat

dF (x, y, z, ζ)

dx
=
∂F

∂x
+
∂F

∂ζ

∂ζ

∂x
= 0. (2.4.1)

Het zelfde resultaat kan gevonden worden voor y en z en dit geeft ons de gelijk-
heid

∇F +
∂F

∂ζ
∇ζ = 0. (2.4.2)

Hieruit volgt dat

0 =

 d
dx
d
dy
d
dz

 · (∇F +
∂F

∂ζ
∇ζ
)

(2.4.3)

= ∇2F +∇∂F
∂ζ
· ∇ζ +

∂F

∂ζ
∇2ζ +

∂(∇F )

∂ζ
· ∇ζ +

∂2F

∂ζ2
(∇ζ)2 +

∂F

∂ζ

∂∇ζ
∂ζ
· ∇ζ

(2.4.4)

= ∇2F +
∂F

∂ζ
∇2ζ + 2∇∂F

∂ζ
· ∇ζ +

∂2F

∂ζ2
(∇ζ)2 (2.4.5)

De laatste term van 2.4.4 verdwijnt, aangezien ∂∇ζ
∂ζ = ∇∂ζ

∂ζ = 0. Om 2.4.5
verder uit te werken, substitueren we −∇F∂F

∂ζ

voor ∇ζ. Daarnaast merken we op
dat

(∇F )2 =
4x2

(a2 − ζ)2
+

4y2

(b2 − ζ)2
+

4z2

(c2 − ζ)2
= 4

∂F

∂ζ
. (2.4.6)
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De laatste twee termen van vergelijking 2.4.5 kunnen we als volgt herschrijven

2∇∂F
∂ζ
· ∇ζ +

∂2F

∂ζ2
(∇ζ)2 = −2

∂∇F
∂ζ
· ∇F
∂F
∂ζ

+
∂2F

∂ζ2

(
∇F
∂F
∂ζ

)2

(2.4.7)

= −
∂
∂ζ (∇F )2

∂F
∂ζ

+ 4
∂2F

∂ζ2

∂F
∂ζ(
∂F
∂ζ

)2 (2.4.8)

= −4

∂2F
∂ζ2

∂F
∂ζ

+ 4

∂2F
∂ζ2

∂F
∂ζ

= 0. (2.4.9)

In vergelijking 2.4.5 heffen de laatste twee termen elkaar op, waardoor we zien
dat

∇2F +
∂F

∂ζ
∇2ζ = 0. (2.4.10)

Daarnaast kunnen we vergelijkingen 2.4.2 en 2.4.6 combineren om te vinden dat

(∇ζ)2 =

(
∇F
∂F
∂ζ

)2

= 4

∂F
∂ζ(
∂F
∂ζ

)2 = 4

(
∂F

∂ζ

)−1

. (2.4.11)

Voor elke functie ψ(λ, µ, ν) vinden we dat

∂ψ

∂x
=
∂ψ

∂λ

∂λ

∂x
+
∂ψ

∂µ

∂µ

∂x
+
∂ψ

∂ν

∂ν

∂x
. (2.4.12)

Dus we vinden dat

∇ψ =
∂ψ

∂λ
∇λ+

∂ψ

∂µ
∇µ+

∂ψ

∂ν
∇ν. (2.4.13)

Ook vinden we dat

∂

∂x

(
∂ψ

∂λ

∂λ

∂x

)
=
∂2ψ

∂λ2

(
∂λ

∂x

)2

+
∂2ψ

∂λ∂µ

(
∂λ

∂x

∂µ

∂x

)
+

∂2ψ

∂λ∂ν

(
∂λ

∂x

∂ν

∂x

)
+
∂ψ

∂λ

∂2λ

∂x2
.

(2.4.14)

Hieruit volgt dat

∇ ·
(
∂ψ

∂λ
∇λ
)

=
∂2ψ

∂λ2
(∇λ)2 +

∂2ψ

∂λ∂µ
∇λ · ∇µ+

∂2ψ

∂λ∂ν
∇λ · ∇ν +

∂ψ

∂λ
∇2λ

(2.4.15)

=
∂2ψ

∂λ2
(∇λ)2 +

∂ψ

∂λ
∇2λ. (2.4.16)

Hier gebruiken we dat het coördinatenstelsel (λ, µ, ν) orthogonaal is en daardoor
de factoren ∇λ · ∇µ en ∇λ · ∇ν verdwijnen. Soortgelijke uitdrukkingen voor µ
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en ν geven ons dan

∇2ψ =
∂2ψ

∂λ2
(∇λ)2 +

∂ψ

∂λ
∇2λ+

∂2ψ

∂µ2
(∇µ)2 +

∂ψ

∂µ
∇2µ+

∂2ψ

∂ν2
(∇ν)2 +

∂ψ

∂ν
∇2ν

(2.4.17)

=
4∂

2ψ
∂λ2 − ∂ψ

∂λ∇
2F (λ)

∂F (λ)
∂λ

+
4∂

2ψ
∂µ2 − ∂ψ

∂µ∇
2F (µ)

∂F (µ)
∂µ

+
4∂

2ψ
∂ν2 − ∂ψ

∂ν∇
2F (ν)

∂F (ν)
∂ν

.

(2.4.18)

Hier maken we gebruik van vergelijking 2.4.11 en 2.4.10.

2.5 Vergelijking van Laplace oplossen

De vergelijking van Laplace wordt gegeven door

∇2ψ = 0. (2.5.1)

Op de Laplaciaan in vergelijking 2.4.18 kunnen we scheiding van variabelen toe
te passen. In andere woorden, deze Laplaciaan staat oplossingen toe van de
vorm ψ(λ, µ, ν) = Λ(λ)M(µ)N(ν). Hier zijn Λ, M en N functies die enkel
afhankelijk zijn van λ, µ en ν respectievelijk. Deze functies zijn elk zelf ook
een oplossing van de vergelijking van Laplace. Als elk van deze functies voldoet
aan de vergelijking van Laplace, dan is het product van deze functies ook een
oplossing. Vergelijking 2.4.18 kan dan geschreven worden in de vorm

∇2ψ = ∇2(ΛMN) (2.5.2)

=
4∂

2Λ
∂λ2 − ∂Λ

∂λ∇
2F (λ)

∂F (λ)
∂λ

+
4∂

2M
∂µ2 − ∂M

∂µ ∇
2F (µ)

∂F (µ)
∂µ

+
4∂

2N
∂ν2 − ∂N

∂ν ∇
2F (ν)

∂F (ν)
∂ν

.

(2.5.3)

In deze paragraaf zullen we de algemene oplossingen van de Laplaciaan in deze
vorm vinden. Deze oplossingen zullen bruikbaar zijn om een groot aantal rand-
voorwaardeproblemen op te lossen.

Zij ζ ∈ {λ, µ, ν} en ψ een reële functie in ζ. Dan kunnen we schrijven dat

∇2ψ(ζ) =
4∂

2ψ(ζ)
∂ζ2 − ∂ψ(ζ)

∂ζ ∇
2F (ζ)

∂F (ζ)
∂ζ

. (2.5.4)

Als we nu de vergelijking van Laplace willen oplossen, dus ∇2ψ = 0, dan

∂2ψ(ζ)

∂ζ2
=

1

4

∂ψ(ζ)

∂ζ
∇2F (ζ) (2.5.5)

=
∂ψ(ζ)

∂ζ

1

2

(
1

a2 − ζ
+

1

b2 − ζ
+

1

c2 − ζ

)
. (2.5.6)
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Dit is een eerste orde differentiaalvergelijking in ∂ψ
∂ζ en de oplossing hiervan

wordt gegeven door

∂ψ(ζ)

∂ζ
= A exp

1

2

(ˆ
1

a2 − ζ
+

1

b2 − ζ
+

1

c2 − ζ
dζ
)

(2.5.7)

= A exp
1

2

(
− log |a2 − ζ| − log |b2 − ζ| − log |c2 − ζ|

)
(2.5.8)

= A
∣∣(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

∣∣− 1
2 . (2.5.9)

A is hier een integratieconstante. ψ(ζ) wordt dus gegeven door

ψ(ζ) = A

ˆ ∣∣(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)
∣∣− 1

2 dζ +B, (2.5.10)

waarbij ook B een integratieconstante is.

2.6 Voortzetting van oplossingen

Het oplossen van randvoorwaardeproblemen is met behulp van bovenstaande
formule een zaak van het vinden van de juiste waarden voor de integratiecon-
stanten. Functies van de vorm 2.5.10 staan bekend als elliptische integralen en
kunnen in het algemeen niet uitgedrukt worden in elementaire functies.

We moeten niet vergeten dat een stelsel ellipsoïdale coördinaten slechts een
octant van R3 beschrijft. Elk probleem moet in dit geval dus acht keer opgelost
worden, elk voor een van de verschillende octanten. Het is soms het geval dat
de problemen in elk octant het zelfde zijn, maar zelfs dan is het niet direct
duidelijk dat de combinatie van deze acht oplossingen ook de oplossing van het
daadwerkelijke probleem vormt. Gelukkig biedt de volgende stelling uitkomst.

Stelling 1. Laat X1 en X2 twee open gebieden zijn zodanig dat X1 ∩X2 = ∅.
Laat X̄1 en X̄2 hun afsluitingen zijn zodanig dat X̄1 ∩ X̄2 = B 6= ∅. Hier is B
een glad oppervlak. Als ψ1 en ψ2 twee harmonische functies zijn, respectievelijk
met X1 en X2 als domein, zodanig dat de limietwaarden van ψ1 en ψ2 op B
overeenkomen als ook de limietwaarden van al hun partiële afgeleiden, dan be-
staat er een functie ψ zodanig dat ψ(U1) = ψ1(U1) en ψ(U2) = ψ2(U2) zodanig
dat ψ harmonisch is over het inwendige van X̄1 ∪ X̄2.

Het bewijs van deze stelling is valt buiten het doel van deze scriptie, maar kan
gevonden worden in Kellogg[3]. Wanneer we in elk octant een potentiaal hebben
gevonden, zodanig dat deze potentialen overeenkomen op de grensvlakken xyz =
0, alsmede hun partiële afgeleiden, dan kunnen we deze potentialen aan elkaar
plakken met deze stelling om de potentiaal van het hele systeem te vinden. In
de context van elektromagnetische velden is dit niet een verassend resultaat.
De partiële afgeleide van de potentiaal is het elektrisch of magnetisch veld.
De eis dat deze goed gedefinieerd zijn hebben we ook wanneer we niet op een
grensgebied zitten.
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Hoofdstuk 3

Elektrische velden van
kwadrieken

3.1 Inleiding

Met de kennis die we hebben opgedaan in hoofdstuk 1 en 2 kunnen we beginnen
met het berekenen van de elektrische en magnetische velden van verschillende
kwadrieken. In dit hoofdstuk zullen we ons bezighouden met de elektrische vel-
den van de drie verschillende kwadratische oppervlakken. Dit zijn de ellipsoïde
in paragraaf 3.2 en 3.2. De tweebladige en eenbladige hyperboloïde worden be-
handeld in paragraaf 3.3. Magnetische velden worden behandeld in het volgende
hoofdstuk.

3.2 De ellipsoïdale geleider

In het algemeen kunnen we de vergelijking van een ellipsoïde schrijven als

x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
− 1 = 0. (3.2.1)

We nemen hier weer aan dat a2 < b2 < c2. Dit is niet een algemene eigenschap
van ellipsoïden, waarbij het mogelijk is dat a = b, b = c of a = b = c. Echter,
voor de afleiding die we hier doen zijn de strikte ongelijkheden wel noodzakelijk.
De resultaten die we krijgen zullen daarentegen wel werken wanneer een a, b
of c gelijk zijn aan elkaar. In ellipsoïdale coördinaten kan het oppervlak 3.2.1
geschreven worden als

λ = 0. (3.2.2)

Het inwendige van de ellipsoïde wordt dan gegeven door λ > 0. Als deze ellip-
soïde een elektrische geleider is met lading Q, dan kan de ladingsverdeling in
elk octant geschreven worden als:

σ(λ, µ, ν) =

{
0, als λ 6= 0

σ(µ, ν), als λ = 0.
(3.2.3)
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De potentiaal

We weten uit hoofdstuk 1 dat de potentiaal in een geleider constant is. Ook
kunnen we kiezen waar de potentiaal de waarde 0 aanneemt en een logische
keuze hiervoor is de geleider zelf. De randvoorwaarde voor dit probleem kan
dus geschreven worden als:

V (λ, µ, ν) = 0 als λ ≥ 0. (3.2.4)

Aangezien V constant is over λ = 0, volgt daaruit dat in de limiet λ ↑ 0 de µ-
component en de ν-component van ∇V verdwijnen. ∇V staat immers loodrecht
op het oppervlak λ = 0. Onze randvoorwaarden voor de Laplacevergelijking
∇2V = 0 zijn dus enkel afhankelijk van λ. Aangezien de Laplaciaan splitsbaar
is in λ, µ en ν ligt het voor de hand om een oplossing te zoeken die ook alleen
maar afhangt van λ. Met behulp van vergelijking 2.5.10 vinden we dat voor
λ ≤ 0

V (λ) = A

ˆ λ ∣∣(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)
∣∣− 1

2 dζ +B (3.2.5)

= A

ˆ λ

0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ. (3.2.6)

Hier verdwijnt de integratieconstante B, aangezien V = 0 wanneer λ = 0.
Aangezien λ nooit groter is dan a2, is de uitdrukking (a2−ζ)(b2−ζ)(c2−ζ) nooit
negatief. Aangezien V enkel afhankelijk is van λ, zijn de equipotentiaalvlakken
van het elektrisch veld in dit systeem de oppervlakken van constante λ.

Vergelijking 3.2.6 beschrijft de potentiaal in een systeem van ellipsoïdale coör-
dinaten. Een set van dergelijke coördinaten beschrijft maar één octant van de
driedimensionale ruimte. Er geldt in het gebied λ < 0 ook voor alle ξ ∈ {x, y, z}
dat

lim
ξ↑0

V = lim
ξ↓0

V, (3.2.7)

lim
ξ↑0
E = lim

ξ↓0
E. (3.2.8)

In paragraaf 3.3 zullen we wel expliciet de bovenstaande limieten uitrekenen.
Oplossingen in verschillende octanten zullen daar ook niet allemaal hetzelfde
zijn.

De totale lading Q over een hyperboloïde geleider is begrensd. We kunnen deze
bepalen met vergelijking 1.2.4, de wet van Gauss. Een oppervlak van constante
λ kan met behulp van de uitdrukking 2.2.1 geschreven worden als

x2

a2 − λ
+

y2

b2 − λ
+

z2

c2 − λ
= 1. (3.2.9)

Wanneer −λ� c, geldt dat a2 − λ ≈ −λ en kunnen we dus schrijven1

x2

−λ
+

y2

−λ
+

z2

−λ
= 1. (3.2.10)

1En b2 − λ ≈ −λ, c2 − λ ≈ −λ.
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Dit zijn bolschillen met straal r =
√
−λ. Als we nu de vergelijking 1.2.4 toepas-

sen op een dergelijk oppervlak C, dan krijgen we
ˆ
C

E · da =

ˆ
C

Erda (3.2.11)

=

ˆ
C

−∂V (λ)

∂r
da (3.2.12)

=

ˆ
C

∂V (λ)

∂λ

∂λ

∂r
da (3.2.13)

=

ˆ
C

A
(
(a2 − λ)(b2 − λ)(c2 − λ)

)− 1
2
∂λ

∂r
da (3.2.14)

=

ˆ
C

A

−λ
√
−λ
· −2rda (3.2.15)

=

ˆ
C

−2A

r2
da (3.2.16)

= −8πA (3.2.17)

Aangezien de geleider geheel in deze bolschil ligt, geldt volgens de wet van Gauss
dat A = − Q

8π . We kunnen nu V dus uitdrukken als

V = − Q
8π

ˆ λ

0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ (3.2.18)

Elektrisch veld en ladingsdichtheid van een ellipsoïdale geleider

Nu we een uitdrukking voor V hebben, kunnen we E berekenen als E = −∇V .
Aangezien de equipotentiaalvlakken de ellipsoïden zijn van constante λ, weten
we dat E slechts een λ-component heeft, dus E = Eλ̂. Ook zien we dat de
uitwendige normaal van de ellipsoïde in tegengestelde richting van de richtings-
vector λ̂ staat, dus als Q positief is, kunnen we E berekenen aan de hand van
onze uitdrukking voor V in vergelijking 3.2.18:

E = −|∇V (λ)| = −∂V
∂λ
|∇λ|. (3.2.19)

We maken gebruik van vergelijkingen 2.4.2 en 2.4.6 om ∇λ te kunnen schrijven
als

|∇λ| =
∣∣∣∣−∇F (λ)

∂λF (λ)

∣∣∣∣ =
4

|∇F (λ)|
= 2

(
x2

(a2 − λ)2
+

y2

(b2 − λ)2
+

z2

(c2 − λ)2

)− 1
2

.

(3.2.20)

Hieruit volgt dat

E =
−Q

4π
√

(a2 − λ)(b2 − λ)(c2 − λ)

1√
x2

(a2−λ)2 + y2

(b2−λ)2 + z2

(c2−λ)2

(3.2.21)
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In termen van F (λ) en φ(λ), zoals gedefinieerd in vergelijking 2.2.1 en 2.2.3
kunnen met vergelijking 2.2.2 het elektrisch veld ook schrijven als

E =
−Q

4π
√
φ(λ)F ′(λ)

. (3.2.22)

Volgens gelijkheid 2.3.5 kunnen we F (ζ)φ(ζ) schrijven als het derdegraads po-
lynoom

F (ζ)φ(ζ) = (ζ − λ)(ζ − µ)(ζ − ν). (3.2.23)

De afgeleide naar ζ wordt dan gegegeven door

F (ζ)φ′(ζ) + F ′(ζ)φ(ζ) = (ζ − λ)(ζ − µ) + (ζ − λ)(ζ − ν) + (ζ − µ)(ζ − ν).
(3.2.24)

Hier geldt dat F (λ) = 0 en dus kunnen we het elektrisch veld in ellipsoïdale
coördinaten uitdrukken als

E =
−Q

4π
√

(λ− µ)(λ− ν)
. (3.2.25)

De ladingsdichtheid σ van de rand van een ellipsoïde geleider kunnen we nu
uitdrukken aan de hand van vergelijking 1.2.12 als:

σ = lim
λ↑0

(−E) =
Q

4πabc

1√
x2

a4 + y2

b4 + z2

c4

=
Q

4π
√
µν
. (3.2.26)

Hier heeft E een negatief teken aangezien de uitwendige normaal in tegengestelde
richting staat van λ̂. Figuur 3.1 geeft de ladingsverdeling over een ellipsoïde
λ = 0 met a = 1, b = 2 en c = 3. Hierin is te zien dat de lading zich meer
concentreert wanneer het oppervlak sterker gekromd is.

Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we geëist dat a, b en c ongelijk wa-
ren aan elkaar. Dit was nodig om het gebruikte coördinatenstelsel te kun-
nen definiëren. Immers, als dit niet het geval is dan heeft de uitdrukking
F (t) = x2

a2−t + y2

b2−t + z2

c2−t niet drie verschillende nulpunten in t. De resul-
taten kunnen echter wel veralgemeniseerd worden. Wanneer bijvoorbeeld geldt
dat a = b = c = r, dan vereenvoudigt de ladingsverdeling 3.2.26 zich tot

σ =
Q

4πabc

1√
x2

a4 + y2

b4 + z2

c4

(3.2.27)

=
Q

4πr3

1√
r2

r4

(3.2.28)

=
Q

4πr2
. (3.2.29)

Dit is inderdaad de ladingsverdeling van een bol[1].
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Figuur 3.1: De ladingsverdeling over een ellipsoïde λ = 0 waarbij a = 1,
b = 2 en c = 3. Er zijn ook enkele veldlijnen van het elektrisch veld
afgebeeld. De kleuring van deze lijnen dient enkel voor de leesbaarheid
van de figuur.

In plaats van het tweedimensionale oppervlak van een geleider, kunnen we ook
de infinitesimaal dunne ellipsoïdale schil beschouwen. Dit zou de verzameling
punten zijn die voldoen aan de vergelijking

1 ≤ f(r) =
x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
≤ 1 + ε (3.2.30)

in de limiet ε ↓ 0. De dikte van de schil is omgekeerd evenredig met

|∇f | =

∣∣∣∣∣4
√
x2

a4
+
y2

b4
+
z2

c4

∣∣∣∣∣ . (3.2.31)

Dit betekent dat een ellipsoide schil met homogene ladingsverdeling dezelfde
eigenschappen heeft als een massieve geleider waarbij de lading zich over de
rand verdeelt.

Elliptische geleiders

Met vergelijking 3.2.26 kunnen we de ladingsdichtheid van een (platte) gelei-
dende ellips en cirkelschijf onderzoeken. We kunnen dit doen door deze verge-
lijking te beschouwen in de limiet c → 0. In dit geval beschouwen we dus het
gebied waar x2

a2 + y2

b2 ≤ 0 en waarbij z → 0. We merken op dat we kunnen
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schrijven

c

√
x2

a4
+
y2

b4
+
z2

c4
=

√
c2
(
x2

a4
+
y2

b4

)
+
z2

c2
(3.2.32)

=

√
c2
(
x2

a4
+
y2

b4

)
+ 1− x2

a2
− y2

b2
. (3.2.33)

De oppervlaktelading van een ellipsschijf wordt dus gegeven door

σ =
Q

4ab

1√
1− x2

a2 −
y2

b2

. (3.2.34)

In het geval van een ronde schijf, waar a = b, kunnen we dit vereenvoudigen
naar

σ =
Q

4a

1√
a2 − r2

. (3.2.35)

Merk op dat op de rand van de schijf de ladingsdichtheid naar oneindig gaat.
De totale lading, Q is daarintegen eindig. Het zou voor de hand liggen om nu
ook de ladingsverdeling van een lijnstuk of dunne naald te berekenen. Het is
mogelijk om dit te doen wanneer we de naald modelleren als een ellipsoïde in
de limiet b, c→ 0. Het resultaat dat hier uit volgt, een constante ladingsverde-
ling, is echter niet consistent met andere methoden om deze ladingsverdeling te
berekenen[4]. Het probleem van de ladingsverdeling over een geleidende naald
is nog niet opgelost.

3.3 De hyperboloïde condensatoren

3.3.1 De tweebladige hyperboloïde

Zoals de ellipsoïde kan worden gezien als een generaliatie van een bol, kunnen
we met een beetje fantasie een plat oppervlak veralgemeniseren als een van de
bladen van een tweebladige hyperboloïde. Beschouw de functie 2.2.1,

F (ζ) =
x2

a2 − ζ
+

y2

b2 − ζ
+

z2

c2 − ζ
− 1. (3.3.1)

Voor ν ∈ (b2, c2) vormen oplossingen van de vergelijking F (ν) = 0 tweebladige
hyperboloïden, gespiegeld in het vlak z = 0. In het algemeen kunnen we dus één
blad beschrijven door een juiste keuze van a, b, c en een constante ν0 ∈ (b2, c2),
waarbij we zonder verlies van algemeenheid het blad nemen waarbij z ≥ 0. De
randvoorwaarde die we dan hebben is dat V (ν0) = 0 voor z ≥ 0. Immers, zoals
bij de ellipsoïde kunnen we het nulpunt op de geleider kiezen, en is de potentiaal
over de geleider gelijk.
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Het elektrisch veld voor ν < ν0

We zullen ons eerst beperken tot het geval dat ν < ν0. Dit is het gebied boven
het oppervlak. In het geval dat we ons niet beperken tot z ≥ 0, beschrijft dit
het gebied buiten de twee oppervlakken. We kunnen de potentiaal vinden door
middel van vergelijking 2.5.10 waarbij analoog aan de ellipsoïde de integratie-
constante B verdwijnt.

V (ν) = A

ˆ ν

ν0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ. (3.3.2)

We maken hier ook gebruik van het feit dat a2 < b2 < ν < c2. Analoog aan de
ellipsoïde is het elektrisch veld van de vorm E = E(ν)ν̂. De normaal van het
blad die dit gebied in wijst staat in negatieve ν-richting, dus E wordt gegeven
door

E =
−A√

(a2 − ν)(b2 − ν)(c2 − ν)

1√
x2

(a2−ν)2 + y2

(b2−ν)2 + z2

(c2−ν)2

(3.3.3)

=
−A√

F ′(ν)φ(ν)
(3.3.4)

=
−A√

(ν − λ)(ν − µ)
. (3.3.5)

Deze afleiding gaat op de zelfde manier als die vergelijking 3.2.24 van het elek-
trisch veld van een ellipsoïde.

We hebben op dit moment het probleem opgelost voor de vier verschillende
octanten boven het z = 0 vlak. Dit vormt pas een oplossing voor het hele gebied
z > 0 wanneer V en E overeenkomen op de grensgebieden van deze octanten,
onafhankelijk van welk octant je beschrijft in ellipsoïdale coördinaten. Als we
twee octanten beschouwen die worden gescheiden door het vlak y = 0, dan geldt
op het grensvlak dat ofwel µ = b2 ofwel ν = b2. Als we λ en µ vastleggen zodanig
dat µ > b2, dan zien we dat

lim
ν↓b2

E =
−A√

(b2 − λ)(b2 − µ)
ν̂. (3.3.6)

Zoals we eerder zagen, kunnen we een oppervlak van constante ν ook beschrijven
als een oplossing van de vergelijking F (ν)φ(ν) = 0, waarbij φ als in vergelijking
2.2.3 gegeven wordt door

φ(ζ) =
(
a2 − ζ

) (
b2 − ζ

) (
c2 − ζ

)
. (3.3.7)

De richtingsvector ν̂ staat loodrecht op het oppervlak F (ν)φ(ν) = 0, us kunnen
we deze vector bepalen door

ν̂ = − ∇F (ν)φ(ν)

|∇F (ν)φ(ν)|
=

−x(b2 − ν)(c2 − ν)x̂− y(a2 − ν)(c2 − ν)ŷ − z(a2 − ν)(b2 − ν)ẑ√
(x2(b2 − ν)2(c2 − ν)2 + y2(a2 − ν)2(c2 − ν)2 + z2(a2 − ν)2(b2 − ν)2)

.

(3.3.8)
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Aangezien a2 < b2 ≤ ν ≤ c2, zien we nu in de limiet van ν naar b2

lim
ν↓b2

ν̂ = − y(a2 − b2)(c2 − b2)

|y(a2 − b2)(c2 − b2)|
ŷ = sgn(y)ŷ. (3.3.9)

E wordt in deze limiet gegeven door

lim
ν↓b2

E =
− sgn(y)Aŷ√

(b2 − λ)(b2 − µ)
. (3.3.10)

Hieruit volgt dat

lim
y↑0
E = − lim

y↓0
E (3.3.11)

als ν → b2. Met andere woorden, de richting van het elektrisch veld op het
oppervlak ν = b2 is afhankelijk van het octant waar je in werkt. Aangezien E
een partiële afgeleide is van V , volgt uit stelling 1 dat V alleen een harmonische
functie is wanneer A = 0, de triviale oplossing.

Het elektrisch veld voor ν > ν0

We zullen nu de potentiaal en het elektrisch veld analyseren in het gebied ν > ν0,
z > 0. Dit is het gebied tussen het geleidende oppervlak en het vlak z = 0.

V (ν) = A

ˆ ν

ν0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ (3.3.12)

E =
Aν̂√

(ν − λ)(ν − µ)
, (3.3.13)

analoog aan het geval dat ν < ν0. De normaal van het oppervlak ν = ν0 in
het huidige gebied staat in de positieve ν-richting. Als twee octanten worden
gescheiden door het y = 0-vlak, dan geldt er op dit gedeelte van het grensvlak
dat µ = b2. In dit geval volgt uit vergelijking 3.3.8 dat de y-component van ν̂
en dus van het elektrisch veld verdwijnt. De limiet limy→0E is in dit geval ook
niet afhankelijk van het teken van y. Voor de limieten vinden we dus

lim
y↑0
E = lim

y↓0
E. (3.3.14)

Op dezelfde manier vinden we dat de x-component van E verdwijnt als x→ 0.
Dus ook op het grensvlak x = 0 is het elektrisch veld eenduidig gedefinieerd.
Het elektrisch veld sluit dus goed aan op de grenzen van de vier octanten z > 0
en de bijbehorende potentiaal vormt dus de algemene oplossing van de Laplace
vergelijking.

De uitdrukking van het elektrisch veld in 3.3.13 geeft ons het elektrisch veld
in het gebied z < 0 waar ν > ν0. Deze uitdrukking kunnen we ook gebruiken
om het elektrisch veld te bepalen op het vlak z = 0 door te kijken naar de
limiet ν ↑ c2. Als we vergelijking 3.3.8 gebruiken om limν↑c2 ν̂ uit te drukken
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als − sgn(z)ẑ, dan vinden we voor het elektrisch veld op z = 0 gegeven wordt
door

lim
z↓0
E =

Aν̂√
(c2 − λ)(c2 − µ)

(3.3.15)

=
−A sgn(z)ẑ√

(c2 − λ)(c2 − µ)
(3.3.16)

=
−Aẑ√

(c2 − λ)(c2 − µ)
. (3.3.17)

Hier gebruiken we dat z = 0 impliceert dat ν = c2. De bijbehorende potentiaal
wordt gegeven door

V (c2) =

ˆ c2

ν0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ. (3.3.18)

Voor z < 0 kunnen we ook uitrekenen hoe het elektrisch veld er uit moet zien.
In dit geval wordt V als oplossing van de Laplace-vergelijking:

V (ν) = A′
ˆ ν (

(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)
)− 1

2 dζ +B′ (3.3.19)

Waar A′ en B′ wederom de integratieconstanten zijn. We weten wat de waarde
is voor V in de limiet z ↑ 0, en aan de hand daarvan kunnen we de potentiaal
schrijven als

V (ν) = A′
ˆ ν

c2

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ + V+ (3.3.20)

Waarbij V+ gelijk is aan de limiet van vergelijking 3.3.18.

Aan de hand van deze uitdrukking kunnen we E bepalen, welke wederom van
de volgende vorm is

E =
A′ν̂√

(ν − λ)(ν − µ)
. (3.3.21)

Hieruit volgt met vergelijking 3.3.8 in ons achterhoofd dat limν↓c2 ν̂ = − sgn(z)ẑ.
Dus zien we dat limz↓0E = − A√

(c2−λ)(c2−ν)
ẑ = limz↑0E. We vinden dus dat

A′ = −A.

We lopen hier echter tegen hetzelfde probleem aan als toen we in de octanten
z > 0 het elektrisch veld voor ν > ν0 probeerden te behandelen, namelijk dat
E niet eenduidig is in de limiet ν → b2. Als we de zelfde redenering volgen
als in dat geval, dan vinden we dat −A = 0. Wanneer we dus 1 blad van een
tweebladige hyperboloïde beschouwen, zijn er dus helemaal geen oplossingen
toegestaan, anders dan de triviale oplossing V = 0. De fysische interpretatie
hiervan is dat alle lading op een dergelijke geleider zich zal gaan bewegen naar
het oneindige.
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Het elektrisch veld tussen twee bladen

We kunnen een systeem beschrijven dat wel een niet-triviale oplossing toestaat
door een tweede blad toe te voegen. Als we ons beperken tot z > 0, beschouw een
ν1 > ν0. In dit geval krijgen we een probleem met twee randvoorwaarden. V = 0
voor ν = ν0 en V is constant voor ν = ν1. Dit probleem wordt opgelost door
dezelfde potentiaal als beschreven in 3.3.2, maar dan beperkt tot ν0 < ν < ν1.
Daarbuiten is het constant. Dus we vinden:

V (ν) =


0, als ν < ν0, z > 0

A
´ ν
ν0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ, als ν0 < ν < ν1, z > 0

A
´ ν1
ν0

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ, als ν > ν1, z > 0 of als z ≤ 0.

(3.3.22)

Voor het elektrisch veld vinden we dan

E =


0, als ν < ν0, z > 0

Aν̂√
(ν−λ)(ν−µ)

, als ν0 < ν < ν1, z > 0

0 als ν > ν1, z > 0

0 als z < 0.

(3.3.23)

De normaal van het oppervlak ν = ν0 staat in de richting van ν̂, dus we vinden
dat

σν0(λ, µ) =
A√

(ν0 − λ)(ν0 − µ)
. (3.3.24)

De normaal van het oppervlak ν = ν1 staat in de richting van −ν̂, dus we
vinden dat

σν1(λ, µ) =
−A√

(ν1 − λ)(ν1 − µ)
. (3.3.25)

We hebben voor bovenstaande resultaten gehaald voor het geval dat voor beide
bladen geldt dat z > 0. Dit laat zich echter makkelijk generaliseren tot het geval
dat het tweede blad in het gebied z ≤ 0 ligt. Het is dan zelfs af te leiden dat als
het oppervlak daar ligt, met ν1 = ν0, dat σν1 = −σν0 . Dit wordt geïllustreerd
in figuur 3.2. Hier is een hyperboloïde afgebeeld waarbij a = 1, b = 2 en
c = 3. De hyperboloïde zelf wordt gegeven door ν = 7. Zoals verwacht is de
ladingsdichtheid het hoogst in de punten van de twee bladen. Het elektrisch
veld wordt in dit geval gegeven door

E =
sgn (z)Aν̂√

(ν − λ)(ν − µ)
. (3.3.26)

Op het vlak z = 0 wordt het veld gegeven door

E =
−Aẑ√

(c2 − λ)(c2 − µ)
. (3.3.27)

In figuur 3.3 is te zien wat er gebeurt wanneer de factor sgn (z) ontbreekt. In
dit geval is het elektrisch veld singulier op het vlak z = 0.
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Figuur 3.2: Ladingsverdeling van een tweebladige hyperboloïde met
a = 1, b = 2 en c = 3. Deze hyperboloïde wordt gegeven door ν = 7. In
dit geval is enkel de absolute waarde afgebeeld. De eigenlijke lading
op elk van de bladen heeft een tegenovergesteld teken. Ook zijn enkele
veldlijnen van het elektrisch veld gegeven. De kleuring hiervan is enkel
voor de leesbaarheid van de figuur.

De totale lading over een blad

Als we een van de twee bladen beschouwen, wordt de totale lading gegeven door
¨

σdS =

ˆ b2

a2

ˆ a2

−∞

A√
(ν0 − λ)(ν0 − µ)

hλhµdλdµ. (3.3.28)

Hier zijn de hλ en hµ de schaalfactoren die horen bij dλ en dµ respectievelijk.
Deze en de bijbehorende schaalfactor hν worden gegeven door[5]

hλ =
1

2

√
(λ− µ) (λ− ν)

φ(λ)
(3.3.29)

hµ =
1

2

√
(µ− λ) (µ− ν)

φ(µ)
(3.3.30)

hν =
1

2

√
(ν − λ) (ν − µ)

φ(ν)
. (3.3.31)

Waarbij φ(ζ) = (a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ). Wanneer we dit substitueren in verge-
lijking 3.3.28 verdwijnen de termen (λ− ν0) en (µ− ν0) en kunnen we de totale

31



Figuur 3.3: Een plot van
een vectorveld voor ν > ν0
door het vlak y = 0. Dit
vectorveld is gelijk aan E,
zonder de factor sgn (z). Dit
veld is niet differentieer-
baar op z = 0.

lading schrijven als

A

ˆ b2

a2

ˆ a2

−∞

µ− λ√
−φ(λ)φ(µ)

dλdµ. (3.3.32)

Aangezien φ(ζ) een derdegraads polynoom is, is de bovenstaande integraal een
elliptische integraal en zal deze in het algemeen niet kunnen worden uitgedrukt
in termen van algebraïsche functies, net als de de elektrische potentialen die we
in dit hoofdstuk hebben gevonden. Echter kunnen we wel zien dat λ√

φ(λ)
gaat

met orde 1√
−λ als λ → −∞. We weten dat

´ 0

−∞
1√
−λdλ niet convergeert, dus

we kunnen concluderen dat de totale lading over elk van de bladen onbegrensd
is.

3.3.2 De eenbladige hyperboloïde

Naast de ellipsoïde en de tweebladige hyperboloïde kunnen we ook de ladings-
verdeling en het elektrisch veld van een eenbladige hyperboloïde beschrijven.
Een dergelijke hyperboloïde wordt gegeven door de vergelijking µ = µ0, waarbij
a2 < µ0 < b2. Aangezien de afleiding hiervan zeer sterk lijkt op die van de
tweebladige hyperboloïde, zullen we hier slechts de resultaten bespreken.

Evenals zijn tweebladige broertje, staat één eenbladige hyperboloïde van zich
zelf geen ladingsverdeling of elektrisch veld toe. De redenen hiervoor zijn niet
anders dan voor de tweebladige hyperboloïde. De Laplaciaan staat hier enkel
de triviale oplossing toe.

Wanneer we twee hyperboloïden hebben, één beschreven door µ = µ0 en één
beschreven door µ = µ1, met a2 < µ0 < µ1 < b2, dan zijn er wel oplossingen.
Het elektrisch veld is dan van de vorm E = Eµ̂. De hyperboloïde µ2 is hier
geheel bevat in µ1. Tussen de twee oppervlakken staat µ̂ dus ook van µ1 af en
op µ2 gericht.
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Als A een constante is, dan wordt E gegeven door

E =
A√

(µ− λ)(ν − µ)
, µ1 < µ < µ2. (3.3.33)

Wanneer µ niet tussen µ1 en µ2 ligt, verdwijnt het elektrisch veld. Met andere
woorden, het elektrisch veld is alleen niet nul tussen de twee oppervlakken µ1

en µ2. De bijbehorende ladingsverdelingen σµ1
en σµ2

worden dan gegeven door

σµ1 =
A√

(µ1 − λ)(ν − µ1)
, (3.3.34)

σµ2
=

−A√
(µ2 − λ)(ν − µ2)

. (3.3.35)

De totale lading over elk van de hyperboloïden is onbegrensd.
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Hoofdstuk 4

Magneetvelden van
kwadrieken

4.1 Inleiding

We hebben gezien dat we het concept van een geleidende bol en condensatoren
kunnen veralgemeniseren tot kwadrieken. We kunnen dit ook doen met on-
eindige cilinders en de magneetvelden die worden opgewekt bij een oppervlak-
testroom K over deze cilinders. Er zijn twee gevallen die hier onderscheiden
zullen worden, de gevallen waar de stroomrichting langs de lengte van de cilin-
der loopt, of rond de as van de cilinder draait, als een zeer brede spoel. In het
tweede geval hebben we te maken met gesloten stroomkringen.

We zullen de cilinder veralgemeniseren naar een eenbladige hyperboloïde en
het magnetisch veld bepalen van een oppervlaktestroom over een eenbladige
hyperboloïde. In het algemeen wordt dit oppervlak gegeven door de vergelijking

−x
2

α2
+
y2

β2
+
z2

γ2
= 1. (4.1.1)

In ellipsoïdale coördinaten kunnen we deze beschrijven als het oppervlak µ = µ0,
met de juiste keuze voor a, b en c. De µ-component van de stroom over een
dergelijke hyperboloïde verdwijnt. Ellipsoïdale stroom is stroom met enkel een
ν-component. Deze ligt dus ook op oppervlakken van een ellipsoïde. Dit is te
zien in figuur 4.1a. Hyperboloïdale stroom heeft enkel een λ-component. Deze
zijn te zien in figuur 4.1b. Dit hoofdstuk zal veel verwijzen naar het vorige
hoofdstuk, waar we enkele technieken hebben uitgewerkt die we ook hier weer
zullen gebruiken.

4.2 Ellipsoïdale stroom over de eenbladige hyper-
boloïde

De stroom in de ν-richting op een hyperboloïde laat zich het best vergelijken met
de stroom rond de as van een cylinder. We zullen dit probleem eerst oplossen
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(a) (b)

Figuur 4.1: Tweemaal eenbladige hyperboloïden. In figuur (a) staan
lijnen in de ellipsoïdale richting aangegeven. Dit geval wordt behandeld
in paragraaf 4.2. In figuur (b) staan lijnen in de hyperboloïdale richting
aangegeven. Dit geval wordt behandeld in paragraaf 4.3.

in het octant x, y, z > 0. In dit geval vinden we dat

K =

{
0, als µ 6= µ0

K(λ, ν)ν̂, als µ = µ0

(4.2.1)

De normaal van de equipotentiaalvlakken staat loodrecht op de stroomrichting.
In de limiet µ → µ0 staat het magnetisch veld B loodrecht op stroomrichting
en op de normaal van het oppervlak µ = µ0. In deze limiet heeft B dus enkel
een λ-component. Het magnetisch veld B staat loodrecht op de equipotenti-
aalvlakken van de potentiaal ϕ. In de limiet µ → µ0 heeft de normaal van de
equipotentiaalvlakken dus ook enkel een λ-component.

We zullen eerst het gebied µ > µ0 bestuderen, het gebied binnen de hyperbo-
loïde. Als we de potentiaal op 0 stellen wanneer λ = a2, dan vinden we dat
zoals in het vorige hoofdstuk in het octant x, y, z > 0 dat de potentiaal wordt
gegeven door

ϕ = −A
ˆ λ

a2

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ.

Het bijbehorende magnetisch veld wordt dan gegeven door

B = −∇ϕ(λ) =
∂ϕ

∂λ
∇λ (4.2.2)

en analoog aan vergelijking 3.2.21 en 3.2.25 vinden we nu dat

B =
Aλ̂√

(a2 − λ)(b2 − λ)(c2 − λ)

1√
x2

(a2−λ)2 + y2

(b2−λ)2 + z2

(c2−λ)2

(4.2.3)

=
Aλ̂√

(λ− µ)(λ− ν)
. (4.2.4)

Deze oplossing laat zich ook uitbreiden tot het hele gebied x > 0. In dit geval
worden de gebieden x > 0 en x < 0 gescheiden door een ellips waar λ = a2 en
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µ > a2. Hierbij geldt dat

lim
λ↑a2

λ̂ = −∇F (λ)φ(λ)

|F (λ)φ(λ)|
(4.2.5)

= − x(b2 − λ)(c2 − λ)

|x(b2 − λ)(c2 − λ)|
= − sgn(x)x̂. (4.2.6)

Op het vlak x = 0 wordt het magnetisch veld dus gegeven door

B =
−Ax̂√

(a2 − µ)(a2 − ν)
. (4.2.7)

We zullen nu een zelfde soort analyse doen als in paragraaf 3.3. Het magnetisch
veld in het gebied x < 0 wordt gegeven door

B =
A′λ̂√

(λ− µ)(λ− ν)
. (4.2.8)

In de limiet x ↑ 0, λ ↑ a2 krijgt dit de vorm B = A′x̂√
(a2−µ)(a2−ν)

, waaruit volgt

dat A′ = −A. Voor x 6= 0 kunnen we dus schrijven

B =
sgn (x)Aλ̂√

(λ− µ)(λ− ν)
, als µ > µ0. (4.2.9)

Het magnetisch veld in dit geval komt dus sterk overeen met het elektrisch veld
van een ellipsoïde geleider, zoals beschreven in paragraaf 3.2.

Aangezien λ̂× µ̂ = sgn(xyz)ν̂ vinden we dat aan de hand van vergelijking 1.3.7
dat op de hyperboloïde µ = µ0 de stroom gegeven wordt door

K = lim
µ↓µ0

B × µ̂ (4.2.10)

=
sgn (yz)Aν̂√

(λ− µ0)(λ− ν)
. (4.2.11)

Met de factor sgn (yz) is K overal continu. Er geldt dat

lim
ν↓b2

ν̂ = sgn(y)ŷ, (4.2.12)

lim
ν↑c2

ν̂ = sgn(z)ẑ. (4.2.13)

We hebben hierboven alleen het gebied µ > µ0 beschreven. In het gebied µ <
µ0, buiten de hyperboloïde, kunnen we ook bepalen hoe de potentiaal en het
magnetisch veld er uit zien. Voor het octant xyz > 0 kunnen we weer bepalen
dat

ϕ = A

ˆ λ

a2

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ, (4.2.14)

B =
Aλ̂√

(λ− µ)(λ− ν)
. (4.2.15)
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Figuur 4.2: De stroomdichtheid over een eenbladige hyperboloïde waar-
bij de stroom in de ellipsoïdale (λ̂) richting gaat. Er zijn enkele magne-
tische veldlijnen afgebeeld, deze staan in de ν̂-richting. In dit geval
hebben we a = 1, b = 2, c = 3. Het oppervlak wordt gegeven door µ = 3.

We kunnen bovenstaande uitdrukking ook gebruiken voor de andere octanten
waar x > 0. op de grens tussen x > 0 en x < 0 geldt dat of λ, of µ gelijk is aan
a2. Echter, we lopen hier tegen een probleem aan. We vinden dat

lim
x↑0
λ↑a2

λ̂ = lim
x↑0

sgn (x)x̂ = − lim
x↓0
λ↑a2

λ̂, (4.2.16)

terwijl

lim
x↑0
µ↓a2

λ̂ =

yŷ
b2−λ + zẑ

c2−λ√
y2

(b2−λ)2 + z2

(c2−λ)2

= lim
x↓0
µ↓a2

λ̂. (4.2.17)

Uit bovenstaande twee formules volgt dat λ̂ wel of niet van teken wisselt, afhan-
kelijk van waar het vlak x = 0 gekruist wordt. We zien dit ook in afbeelding
4.3.

De enige manier om aan beide voorwaarden te voldoen is te stellen dat A = 0, de
triviale oplossing. Het magnetisch veld buiten de hyperboloïde verdwijnt. Dit
komt overeen met de cilindrische geleider waar de oppervlaktestroom cirkels
vormt. Ook hier verdwijnt het magnetisch veld buiten de cilinder.

De reden dat dit probleem zich niet voordoet in het gebied µ > µ0, is dat hier
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Figuur 4.3: Een plot van
een vectorveld voor µ < µ0

door het vlak y = 0. Links
is dit gelijk aan B met een
factor sgn (z) en singulier op
µ = a2. Rechts is dit B zon-
der de factor sgn (x), en is het
singulier op λ = a2.

geldt dat x = 0 impliceert dat λ = a2. De veldlijnen gaan dus nooit door het
oppervlak µ = a2.

4.3 hyperboloïdale stroom over de eenbladige hy-
perboloïde

Naast een stroom K in de ν̂-richting, is het ook mogelijk om na te denken over
een oppervlaktestroom over een eenbladige hyperboloïde µ = µ0 met enkel een
λ̂-component. Analoog aan de redenering in het begin van paragraaf 4.2 heeft
het magnetisch veld in de limiet µ → µ0 enkel een ν-component en staat in
deze limiet ook de normaal van de equipotentiaalvlakken in de ν-richting. We
kunnen in dit geval de potentiaal schrijven als

ϕ = A

ˆ ν

b2

(
(a2 − ζ)(b2 − ζ)(c2 − ζ)

)− 1
2 dζ (4.3.1)

waarbij we het nulpunt van de potentiaal vastleggen op ν = b2. Het magnetisch
veld wordt dan gegeven door

B =
Aν̂√

(ν − λ)(ν − µ)
. (4.3.2)

Gebruikmakend van vergelijking 4.2.12 en 4.2.13 wordt het magnetisch veld over
de hele ruimte dan gegeven door

B =
sgn (yz)Aν̂√
(ν − λ)(ν − µ)

. (4.3.3)

In het gebied binnen de hyperboloïde, dus het gebied waar µ > µ0, verdwijnt
het magneetveld. Immers, als het niet zou verdwijnen, zou het van de zelfde
vorm zijn als vergelijking 4.3.3. De integraal over een gesloten magneetveldlijn
moet in dit geval echter verdwijnen, aangezien deze gelijk is aan de stroom door
het omsloten oppervlak. Dit is alleen het geval is wanneer A = 0. De stroom
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K kan uitgedrukt worden als

K =
sgn(x)Aλ̂√

(ν − λ)(ν − µ0)
. (4.3.4)

De stroomdichtheid is in dit geval anders dan de stroomdichtheid van een stroom
in de ellipsoidale richting. We zien dit ook in figuur 4.4.
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Figuur 4.4: De stroomdichtheid over een eenbladige hyperboloïde waar-
bij de stroom in de hyperboloïdale (ν̂) richting gaat. Er zijn enkele mag-
netische veldlijnen afgebeeld, deze staan in de λ̂-richting. In dit geval
hebben we a = 1, b = 2, c = 3. Het oppervlak wordt gegeven door µ = 3.
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Hoofdstuk 5

Discussie

In dit hoofdstuk zullen enkele opmerkelijke resultaten van de vorige hoofdstuk-
ken opnieuw uitgelicht en verder besproken worden.

Overeenkomstige uitdrukkingen

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we enkele statische elektrische en magnetische velden
van kwadratische oppervlakken berekend. Ondanks dat de oppervlakken zelf
erg verschillend zijn, lijken de resulterende velden wel onderling op elkaar, zeker
wanneer deze omgeschreven worden naar ellipsoïdale coördinaten. Wanneer we
deze coördinaten schrijven als (λ, µ, ν) = (ζ1, ζ2, ζ3) kunnen we een geleidend
oppervlak uitdrukken als ζk = Z met Z < c2 constant en k ∈ {1, 2, 3}. Als
` ∈ {1, 2, 3} en m ∈ {1, 2, 3} zodanig dat k, ` en m onderling verschillen, dan
kan de ladingsverdeling van dit oppervlak uitgedrukt worden als

σ =
A√

|(ζ` − Z)(ζm − Z)|
. (5.0.1)

Op de gebieden waar het elektrisch veld niet verdwijnt, is deze dan van de vorm

E =
±Aζ̂k√

|(ζ` − ζk)(ζm − ζk)|
. (5.0.2)

A is in beide bovenstaande formules een constante. Het precieze teken hangt af
van de randvoorwaarde en het octant waarin het veld geëvalueerd wordt.

Wanneer ζk = Z een eenbladige hyperboloïde vormt waarop een stroom loopt
in de richting ζ`, dan wordt de stroomdichtheid op dit oppervlak gegeven door

K =
A√

|(ζm − ζ`)(ζm − Z)|
, (5.0.3)

terwijl het magnetisch veld buiten dit oppervlak ofwel nul is, ofwel gegeven
wordt door

B =
±Aζ̂m√

|(ζm − ζ`)(ζm − ζk)|
. (5.0.4)
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Het feit dat deze uitdrukkingen allemaal een zelfde vorm hebben is vrij opmerke-
lijk. Immers, de kwadratische oppervlakken verschillen onderling. Een ellipsoïde
is begrensd, in tegenstelling tot de hyperboloïde. Toch is het niet verassend,
wanneer er naar de onderliggende wiskunde wordt gekeken. De Laplaciaan is in
alle drie de ellipsoïdale coördinaten gelijk.

De platte schijf

In paragraaf 3.2 hebben we de ladingsdichtheid en het elektrisch veld van een
ronde, platte schijf bepaald. Een van de resultaten was dat als de straal gelijk
is aan R0, dat de ladingsdichtheid dan gegeven werd door

σ =
Q

4R0

1√
R2

0 − r2
. (5.0.5)

Hieruit volgt dat de ladingsdichtheid aan de rand van de schijf onbegrensd is
terwijl de totale lading over de schijf begrensd is. Dit geeft op zich zelf geen te-
genspraak. In een fysieke situatie zou er echter een eindig aantal ladingdragers,
bijvoorbeeld elektronen, aanwezig zijn op de schijf. Een onbegrensde ladings-
dichtheid zou zich in dat geval niet voordoen. Puur tweedimensionale schijven
doen zich weinig voor in de natuur, maar het is wel interessant om de precieze
verdeling van de ladingdragers over een dergelijke schijf verder te bestuderen.
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