
Problema 2 (p/ casa) – TEM 2006/2

O problema é o seguinte. Imaginem um cilindro ôco, com paredes supercondutoras 
se estendendo de  −∞  a  ∞  ao longo do eixo z. O cilindro tem seu eixo de 
simetria coincidindo com o eixo z e tem raio a. Na origem, há um pequeno magneto 
de intensidade m=m z . 

Mostramos em aula que o potencial magnético devido ao magneto pode ser escrito 

na forma mr =
1

4
m⋅r
∣r 3∣ (aqui usamos B=−0∇ ). Com isto já vemos que 

quando  ∣z∣∞ ,  m0  Com o magneto colocado na origem, correntes são 
induzidas nas paredes do supercondutor de forma a não permitir que linhas da indução 
magnética  B penetrem em suas paredes. Nossa tarefa aqui é a de calcular qual o 
campo magnético no interior do cilindro, gerado por estas correntes. Observem que o 
campo  total  é  a  soma  do  campo  do  magneto  e  do  campo  induzido,  e  que  é 
precisamente este campo total que não pode penetrar as paredes do cilindro.

(i) Se as correntes, fontes do campo gerado pelas paredes, estão nas paredes e não 
no  interior  do  cilindro,  argumentem  porque  podemos  usar  um  potencial 
induzido i para descrever o campo induzido.

(ii) O   potencial  total  dentro  do  cilindro  passa  a  ser  escrito  na  forma 
T r =mr ir  .  Mostrem que ,  excetuando a origem,  a  equação 

governando  o  potencial  deve  ser  ∇2T=0. Portanto  concluam  que  a 
equação  governando  o  potencial  i também  deve  ser  uma  equação  de 
Laplace.    
 

(iii) Escrevam  o problema para  i r  em coordenadas cilíndricas  r , , z
argumentando que as derivadas em relação ao angulo azimutal  de fato se 
cancelam. Supondo que o potencial induzido guarde a mesma simetria ímpar 
em z que o potencial do magneto, mostrem então que uma solução adequada 
ao  problema  pode  ser  montada  na  forma 
i r , z=2/∫0

∞
dk Ak sin k z I 0 k r  , onde I0 é a função modificada 

de Bessel regular em r=0 e A(k)  denota coeficientes a serem determinados 
com  as  condições  de  contorno.  (Nota:  se  para  uma  função  ímpar  f(z) 
representarmos  f  z =2/∫0

∞
f k sin k z dk ,  então 

f k =∫0

∞
f  z sink z dz .)

(iv) A simples hipótese de escrever a solução na forma  de uma integral de Fourier 
já pressupõe campos que se cancelam  quando  ∣z∣∞ ; esta condição de 
contorno já está sendo portanto respeitada. A outra nasce da exigência de que 
∂T /∂ r  r=a , z =0 . Por que?



(v) Como conhecemos  o  potencial  do  magneto,  podemos  escrever  esta  última 
condição acima como uma condição   para i . Usando os seguintes 

fatos: dI 0x /dx= I 1x  , dK 0x /dx=−K1 x ,  e 
z

 r2z 23 /2
≡ 2

∫0

∞
dk k K 0k r sin k z mostrem finalmente que a solução 

para nosso problema é dada por 

                 i r , z=
0m

22∫0

∞
dk k sink z 

K1k a
I 1k a

I 0 k r  .

(vi) Como passo final, examinem a forma assintótica do potencial induzido para 
z±∞  . Usem para isto as fórmulas assintóticas das funções de Bessel – 

está tudo no livro do Jackson. 

  
Trabalhem com calma. Há bastante tempo para resolver o problema, problema que 

não  é  particularmente  complicado –  talvez  apenas  um pouco extenso.  Se  alguém 
quiser se aventurar, as correntes de superfície no supercondutor também podem ser 
diretamente  calculadas!  Como?  Este  é  um  tópico  importante  para  engenharia  e 
manufatura de sistemas supercondutores, já que há uma corrente crítica além da qual 
a supercondutividade desaparece.

 


