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167037   Eletromagnetismo 1 – Turma B - 01/2018

Franklin da Costa Silva         fcsilva@ene.unb.br

Aula 6

Referências Bibliográficas: 
-Eletromagnetismo para Engenheiros com  Aplicações,  Clayton R. Paul,, - LTC, 2006.
- Eletromagnetismo, W. H. Hayt Jr.
- Eletromagnetismo, J. D. Kraus e K. R. Carver.
-Elementos de Eletromagnetismo, M. N. O. Sadiku
-Applied Electromagnetic, Martin A. Plonus

Objetivos :
Exercícios

• Aplicações em Engenharia
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Sendo a função de entrada de um circuito

Assim, cada tensão e corrente na rede em regime 
estacionário terá a mesma forma e a mesma frequência ω:

Suprimindo de forma consciente o termo ejωt

cada  tensão ou corrente pode ser escrita de 
forma simples
(magnitude e fase)

analogamente

Visando compreender o exemplo,  torna-se necessário o conceito de fasor.

Fasor é a representação complexa da magnitude e fase de 
uma senóide.

Bibliografia: C. K. Alexander, N. O. Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, Tercera Edición, MacGraw-Hill 
Interamericana, 2006.
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Por exemplo, a tensão de uma tomada residencial em 
Brasília é padronizada em 220V (valor eficaz, rms).  
Supondo que o ângulo de fase seja 120 graus, temos o fasor:

como ficaria este sinal no domínio do tempo?

Cuidado: É comum expressar a fase em graus por 
questão de facilidade, mas 377t, t em segundos, 
resulta em radianos. O termo 377 (ω)  tem como 
dimensão rad/s.

Também  é conveniente observar que a fase só tem 
sentido pela existência de outra como referência, por 
exemplo:

Voltando a tensão:

Se determinarmos o valor de v, para um instante de 
tempo, tem-se para t = 0,8 ms (valor instantâneo):
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Da página 71 (livro texto) tem-se a equação (3.29)
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O autor livro texto afirma que esse campo elétrico é capaz 
de ascender uma lâmpada fluorescente (lembre que se trata 

de 60 Hz, e não cc)

A foto acima é de lâmpadas fluorescentes  perto linha bifilar Rádio Nacional ondas curtas, 250 kW.
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Figura apenas ilustrativa
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Medidor de campo elétrico e /ou magnético
EMR200
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Alicate amperímetro


