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Os exercícios desta lista devem ser resolvidos em Matlab. Para a criação dos códigos, utilize o editor
de texto e mantenha boas práticas de programação: indentação (recuo do texto em relação à margem),
comentários sobre o que está feito no código, etc. A lista resolvida deverá ser enviada por e-mail ao
docente e monitor da disciplina (contendo os gráficos pedidos e códigos utilizados) até o prazo de 31 de
maio de 2016. Não se esqueça de colocar o seu nome na lista resolvida.

Potencial e campo elétrico: Equação de Laplace
Em regiões do espaço onde não há cargas elétricas, o potencial elétrico obedece à equação de Laplace,

∂2V

∂x2
+
∂2V

∂y2
+
∂2V

∂z2
= 0. (1)

1. Faça a dedução do método para calcular os valores de V (i, j, k) numericamente, como visto em
aula. Você deverá partir da equação de Laplace acima e discretizá-la para chegar à equação (5.8)
do livro texto. Sua dedução deverá conter todos os passos. A versão bidimensional dela, dada pela
equação (5.10) do livro texto, será usada nos próximos três exercícios desta lista.

2. Use o método da relaxação de Jacobi (mostrado em aula) para calcular o potencial elétrico no
interior da caixa quadrada da figura abaixo. As linhas sólidas na figura representam paredes
metálicas da caixa cujos potenciais são V = −1 (placa da esquerda) e V = 1 (placa da direita).
As linhas pontilhadas representam paredes isolantes ao longo das quais V varia linearmente entre
os limites mostrados.
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Para resolver numericamente o problema, você deverá utilizar as rotinas explicadas em aula:
inicializa-V, atualiza-V e calcula-laplace (veja também o livro texto).

• Para a inicializa-V, declare uma matriz com os valores da matriz V0 mostrada na página 135
do livro texto (essa matriz também foi dada em aula).

• Para a atualiza-V, o mais interessante é criar uma função em arquivo diferente, pois você a
usará recursivamente. Para isso, crie uma função que receba como entrada a matriz V atual
(Vn) e retorne o valor atualizado (Vn+1) pelo método da relaxação e também um critério de
convergência. Você pode pensar no seu próprio critério de convergência ou usar o do livro
(dado em aula) baseado na subtração entre as matrizes atualizada e não atualizada. Não se
esqueça que as condições de contorno para este problema não podem ser atualizadas.

Em seguida, você deverá criar um laço para percorrer e atualizar a matriz recursivamente até que
se atinja o critério de convergência desejado. Isto será feito pela rotina calcula-laplace. Execute
a rotina calcula-laplace pelo menos 10 vezes antes de começar a testar o critério de convergência.
Como dito em aula, o objetivo disso é evitar que o critério de convergência seja atingido por
equívoco devido ao fato de que os valores iniciais de V em muitos ponto são nulos.

(a) Utilize o comando mesh para plotar a magnitude do potencial no espaço discretizado no
interior da caixa. Coloque nomes nos eixos e explique o que você observa na figura. Se
quiser, utilize o comando pause para vizualizar como a matriz está sendo atualizada ao longo
da simulação.

(b) Você deverá gerar uma figura como a (5.3)-esquerda do livro texto onde as equipotenciais
são mostradas. Para isto você deve usar um comando de plot especial que é o contour.
Para usar esse comando, você deverá ter 3 entradas: as duas primeiras representam o espaço
discretizado e a última é o valor que você quer plotar. Utilize o comando meshgrid para
discretizar o espaço. Este comando deve retornar para [X Y] valores entre −1 e 1 com passo
igual a 0,33. Você poderá utilizar outros valores se desejar, mas para isto terá que aumentar
o tamanho da matriz.

(c) Agora, você irá computar o campo elétrico entre as placas. Para isto, lembre-se que a com-
ponente x do campo elétrico pode ser calculada como,

Ex = −∂Vx
∂x

, (2)

que pode ser aproximada por

Ex(i, j) ≈ −V (i+ 1, j)− V (i− 1, j)

2∆x
. (3)

O cálculo das demais componentes segue o mesmo princípio.
Calcule uma matriz de valores do campo elétrico usando a matriz de valores do potencial
elétrico obtida acima. Crie um novo espaço discretizado com o comando meshgrid obsevando
que aqui o espaço é menor que o do potencial. Utilize o comando quiver para mostrar o
campo. O quiver requer 4 entradas que são o espaço discretizado e os valores do campo em
x e y.
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3. Considere agora o caso de uma caixa oca e de comprimento infinito descrito no livro texto (páginas
136-137). A seção reta da caixa é um quadrado e suas paredes são metálicas. Dentro dela está
uma barra metálica sólida, também com seção reta quadrada. As paredes metálicas da caixa estão
a um potencial V = 0 e a barra metálica em seu interior está a um potencial V = 1 como na figura
(5.4) do livro-texto reproduzida abaixo.

Para resolver este problema, sua rotina initializa-V deverá gerar uma matriz 20 × 20 com zeros
e, no interior, você definirá V = 1 para um quadrado de lado 5 em x e y. Repita os itens (a),
(b) e (c) do exercício anterior. Observe que aqui você não pode atualizar o valor do condutor
interno, ou seja, onde V = 1. Você deverá obter e explicar gráficos como os da figura (5.5) (linhas
equipotenciais e campo elétrico) do livro texto.

4. Considere agora o problema de duas placas metálicas finitas carregadas com V = 1 e V = −1
dentro de uma caixa cujas bordas possuem V = 0 como na figura (5.6) do livro texto, reproduzida
abaixo.

Repita os itens (a), (b) e (c) do exercício anterior. Novamente, você não pode atualizar os valores
das condições de contorno e isto inclui as bordas da caixa e as placas no interior. Por fim, você
deverá obter gráficos como os da figura (5.7) (linhas equipotenciais e campo elétrico) do livro-texto
e explicá-los.
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Campo magnético produzido por correntes
1. Neste problema você deve calcular a magnitude do campo magnético produzido por um fio reto

de comprimento L percorrido por uma corrente I. O campo magnético deve ser calculado a uma
distância x do centro do fio. Veja a figura (5.11) do livro texto. Os mesmos símbolos usados na
figura serão usados aqui. Calcule o campo magnético para dois valores de L: L = 1 e L = 10. Use
I = 1/µ0 e

dB =
µ0I

4π

x∆z

(x2 + z2)3/2
.

No seu programa, você deve usar ∆z = 0.1 e variar x no intervalo [0.1, 1] com passo ∆x = 0.1.
Plote seus resulados para L = 1 e L = 10 no mesmo gráfico. Além disso, plote no mesmo gráfico
a solução analítica que pode ser obtida ao supor que o fio tem extensão infinita:

B =
µ0I

2πx
.

O seu gráfico deve ficar parecido com o da figura (5.13) do livro texto.

2. Considere agora o campo magnético produzido por uma corrente circular. A geometria e os sím-
bolos são os mesmos da figura (5.14) do livro texto. A expressão para o campo magnético é a dada
pela equação (5.27) do livro texto. Usando o comando quiver do MATLAB, plote as componentes
do campo magnético no plano x-z. Limite os valores de x e z ao intervalo [−1, 1]. O seu gráfico
deve ficar similar ao da figura (5.15) do livro texto. Considere que o círculo tem raio r = 0.5 e
faça ∆x = ∆z = 0.1. Considere também que ∆θ = 2π

10 e I = 1/µo.

Dica: Os vetores ∆−→r e −→L devem ser definidos em coordenadas polares para facilitar a resolução
do problema. Você pode usar o comando cross do MATLAB para calcular o produto vetorial
∆−→r ×−→L .

3. Utilize o código do problema anterior para calcular a magnitude do campo magnético ao longo do
eixo z, isto é para x = 0. Note que para este caso o problema tem solução analítica, dada por:

Bz =
µoIr

2

2(z2 + r2)3/2
.

Faça z variar no intervalo [0, 1] e ∆z = 0.1. Plote a solução analítica junto com a solução numérica.
O seu gráfico deve ficar similar ao da figura (5.16) do livro texto.
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