
FYS1120: Oblig 1 - Elektrostatikk

Obligatorisk oppgave i FYS1120 - Elektromagnetisme gitt ved UiO høsten 2011.

Praktisk informasjon

Frist for innlevering av obligen er fredag 30. september. Besvarelsen kan leveres p̊a papir p̊a ekspedi-
sjonskontoret innen dettes stengetid, eller p̊a e-post til Atle J. Qviller (a.j.qviller@fys.uio.no) innen
klokken 16:00.

Studenter som ikke f̊ar obligen godkjent ved første innlevering kan allikevel g̊a opp til midtveiseksamen.
For å f̊a g̊a opp til endelig eksamen m̊a imidlertid et nytt forsøk p̊a obligen leveres og godkjennes. Frist
for ny innlevering er ikke fastsatt enn̊a.

Vi oppfordrer dere til å samarbeide, fordi man lærer mye av å diskutere og forklare for hverandre.
Sammen vil man ogs̊a langt lettere finne feil i koden. Hver student skal allikevel skrive sin egen kode og
sin egen besvarelse og besvarelsene leveres og vurderes individuelt. Alle skal følge god akademisk praksis
og oppgi hvem de har samarbeidet med og eventuelle kilder de har brukt.

Alle figurer skal ha navn p̊a aksene og fornuftige beskrivelser av hva de viser.

Oppgaven

I denne obligen skal vi studere potensialet V og det elektriske feltet E inne i en hul to-dimensjonal boks
som er uendelig dyp. Boksen har bredde a i x-retningen. Grensebetingelsene er

V (0, y) = V (a, y) = V (x, 0) = 0

V (x, b) = V0 sin
(x
a
π
) (1)

og er vist i figuren under.
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a) I hulrommet i boksen er ladningstettheten ρ = 0 og Gauss’ lov tar form av Laplace-ligningen

∇2V = 0. (2)
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Verifiser at

V (x, y) =
V0

sinh
(
b
aπ

) sin
(x
a
π
)

sinh
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π
)

(3)

oppfyller Gauss’ lov og grensebetingelsene.

b) Finn det elektriske feltet og vis at det st̊ar normalt p̊a sideflatene i boksen.

c) Bruk Jacobis metode1 til å finne V (x, y) p̊a domenet [0, a]×[0, b] n̊ar a = 2, b = 3, V0 = 5. Sammenlign
den numeriske og den analytiske løsningen ved å plotte V (x, β) og V (α, y) i to figurer. Velg selv
hensiktsmessige verdier av konstantene α og β.

d) Bruk løsningen fra forrige deloppgave til å finne E(x, y). Lag en figur som viser at feltlinjene st̊ar
normalt p̊a ekvipotensiallinjene.

e) Velg deg et rektangel i domenet og bestem fluksen av E gjennom sideflatene i rektangelet.

f) Bestem virvlingen til E. Kunne du ha funnet dette svaret uten regning?

g) Finn ladningsfordelingen langs sideflatene i boksen.

h) (Valgfri) Beregn potensialet og det elektriske feltet rundt to uniformt, motsatt ladde parallelle staver
med lengde L = 11 i avstand d = 2 som befinner seg i hulrommet inne i en metallisk boks. Velg side-
flatene i boksen s̊a store som mulig og plasser stavene nær midten av boksen, slik at feltet nær stavene
blir tilnærmet det samme som hvis de befant seg i vakuum. Det kan være en fordel å implementere
det hele i Python først og deretter konvertere til Cython-kode. Legg ved hensiktsmessige figurer.

i) (Valgfri) Sammenlign systemet i forrige oppgave med det du vet om en idealisert kondensator. Hvilke
likheter og forskjeller kan du peke p̊a?

1Det ligger et notat om Jacobis metode p̊a kursets bloggsider.
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