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I.

1. Duas bolas condutoras de raios R1 > R2 encontram-se em
distancia D � R1 + R2 (para desprezar efeito de indução
eletrostática). As bolas estão carregadas com cargas elétricas
Q1 e Q2. Num instante as bolas foram conectadas por um fio
condutor. Encontre o campo elétrico e potencial na superficie
de cada bola.

2. Um cilindro de raio R e comprimento infinito possui no seu
interior a carga elétrica uniformemente distribuida com a den-
sidade ρ0 = const. O cilindro possui uma cavidade cilíndrica
de raio a paralela ao eixo dele. Os eoxos do cilindro e da cavi-
dade encontram-se em distância d.

• Calcule campo elétrico no interior da cavidade.

• Calcule campo elétrico no interior da cavidade sibsti-
tuindo cilindros por esferas.

Figure 1:

3. Calcule campo elétrico gerado por uma distribuição esférica
da carga elétrica ρ(r) dada pela formula:

ρ(r) =


ρ1 para r < R1

0 para R1 < r < R2

ρ2 para R2 < r < R3

0 para r > R3

Utilize lei de Gauss para resolver este problema. Qual condi-
ção devem satisfazer densidades ρ1 e ρ2 para o campo elétrico
se anular no região r > R3?

4. Mostre que a formula
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∫
R3

d3x′
ρ(x′)

|x− x′|

resulta em
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4π

r

∫ r

0

dr′ r′2ρ(r′) + 4π

∫ ∞
r
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quando ρ(x) = ρ(r) é uma distribuicao esfericamente
simétrica de carga elétrica. Calcule campo elétrico para este
potencial.

5. Um átomo de hidrogénio em estado fundamental possui den-
sidade de carga elétrica da nuvem eletrônica dada por

ρ(r) = − e

πa3
exp

[
−2r

a

]
onde a = 0.529 · 10−8 cm. Utilizando resultados de prob-
lema anterior encontre potencial elétrico ϕe e campo elétrico
associado com a nuvem. Calcule potencial total e campo elet-
rico total considerando que no centro da nuvem encontra-se
proton. Aproxime o proton por partícula pontual.

6. Calcule, sem usar lei de Gauss, potencial elétrico e campo
elétrico de uma distribuição esfericamente simêtrica de carga
elétrica

ρ(r) = ρ0 [θ(r − r1)− θ(r − r2)]

onde ρ0 = const e r2 > r1.

II.

7. Calcule derivadas generalizadas das seguintes distribuições

(a) θ(sin(x))
(b) sgn(cos(x/3))

(c) x θ(x).

8. Prove as formulas de Sokhotsky

lim
ε→0+

1

x± iε = ∓iπδ(x) + P 1

x
,

onde
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x
, ϕ) ≡ Pv
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]
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9. Encontre a solução fundamental D1(z) para unidimensional
operador de Laplace L = d2

dz2
. Procure a solução na forma

D1(z) = θ(z)Z(z) onde Z(z) é uma solução da equação
homogenea que satisfaz as condições Z(0) = 0 e Z′(0) = 1.
Mostre que

(D′′1 , ϕ(z)) = (δ(z), ϕ(z)).

10. Problema optativo. Calcule a solução fundamental D2(~z)
para bidimensional operador de Laplace aplicando método
de transformada de Fourier e escolhendo D̃2(~k) = −P 1

|~k|2
,

onde

(P 1

|~k|2
, ϕ(~k))

.
=

∫
|~k|<1

ϕ(~k)− ϕ(~0)
|~k|2

d2k +

∫
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ϕ(~k)

|~k|2
d2k.
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11. Mostre que operador de Lapace em n = 2 satisfaz a relação

(∇2 ln |~x|, ϕ(~x)) = (2πδ2(~x), ϕ(~x)),

onde ϕ ∈ D, suppϕ ⊂ UR sendo UR um disco de raio R.

12. Mostre que operador de Lapace em n ≥ 3 satisfaz a relacao

(∇2 1

|~x|n−2
, ϕ(~x)) = (−(n− 2)σnδ

n(~x), ϕ(~x)),

onde σn = 2πn/2

Γ(n/2)
e ϕ ∈ D, suppϕ ⊂ UR sendo UR uma

esfera de raio R. Calcule σn.

III.

13. Uma carga elétrica pontual q encontra-se numa distancia r1

de centro de uma esfera condutora de raio a. A esfera está
aterrada ϕ(r = a) = 0. Calcule a posição de carga imagem,
potencial elétrico do sistema e densidade superficial da carga

induzida σ(a, θ) na superficie da esfera. Calcule o valor da
carga elétrica induzida integrando a densidade de carga σ.

14. Uma carga elétrica pontual q encontra-se numa distancia r1

de centro de uma esfera condutora de raio a. Considere que
a esfera esta isolada e neutra. Calcule posições e valores
das cargas imagens q′ e q′′. Encontre potencial elétrico do
sistema e densidade superficial da carga induzida σ(a, θ) na
superficie da esfera. Verifique explicitamente neutralidade da
esfera integrando densidade superficial de carga σ(a, θ).

15. Considere um cilindro condutor infinito de raio a e uma den-
sidade linear de carga elétrica λ que se encontra em distancia
R > a ao eixo do cilindro. Assumindo que cilindro está ater-
rado calcule a posição e o valor da densidade λ′ da carga
imagem.

16. Resolve problema anterior no caso de cilindro isolado e
néutro. Encontre posições e valores das densidades de car-
gas imagens λ′ e λ′′.


