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1. Um anel de raio a de material condutor de resistência elétrica
R gira com velocidade angular ω = const em torno de eixo
vertical z, veja Fig.1. O anel encontra-se em campo mag-
nético uniforme ~B = Bx̂ onde B = const.

Figure 1.

Calcule:

(a) força eletromotriz induzida no anel,

(b) vetoor de momento magnético da espira em função da
corrente iduzida,

(c) torque exercido pelo campo magnético sobre a espira,

(d) a potencia mecânica fornecida ao sistema para manter a
velocidade ω constante,

(e) energia mecânica fornecida ao anel durante de um peri-
odo,

(f) campo magnético no centro de anel gerado por corrente
induzida I(t) (considere que a corrente seja quase-
estatica e utilize a lei de Biot e Savart)

(g) valor maximo de | ~B(~0)|.

2. Duas bobinas toroidais de seção recta quadrada e lados b e c
formam um circuito de inditores em serie, Fig.2. A bobina
externa possui N1 espiras e tem a resistência R1 enquanto a
bobina interna possui N2 espiras e a resistência dela tem valor
R2. O acoplamento magnético entre indutores tem carater
negativo isto é as correntes I(t) em bobina interna e a externa
fluem no sentido contrario.
Caclule:

(a) as coeficientes de autoindutancia das bobinas,

(b) coeficiente de indutancia mutua,

(c) a corrente I(t) em bobinas supondo que num instante
t = 0 foi fechada a chave conectando as bobinas com a
bateria externa de fem E0 = const. Considere a condi-
ção inicial I(0) = 0.

Figure 2.

3. Uma corrente I0(t) = I0 sin(ωt) flui ao longo do eixo z que
corresponde com eixo de simetria de uma bobina toroidal de
N espiras e seção recta quadrada de lado b, veja Fig.3. A
bobina forma um circuito fechado. Calcule a corrente I(t)
induzida nas malhas de bobina toroidal considerando que a
resistência da bobina tem valor R e a corrente elétrica satisfaz
a condição inicial I(t = 0) = 0.

Figure 3.

4. Num fio infinito flui a corrente elétrica I0(t) = I0 sin
2(ωt).

Calcule a corrente elétrica I(t) induzida numa espira circular
de raio a e resistência R, Fig.4. Despreze autoindutância da
espira.

Figure 4.
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5. Uma bobina rectangular com N espiras esta fazendo parte do
circuito junto com a fonte de fem E0, Fig.5. A bobina possui
altura h, raio interno a e raio externo b. A resistencia do con-
ductor tem valor R. No instante t = 0 a chave foi posicionada
em posição "1". Calcule a corrente eletrica I(t). No instante
t1 a chave foi posicionada em "2". Obtanha a solução para
t > t1. Calcule tempo t2 tal que I(t2) =

1
3
I(t1).

Figure 5.

6. Considere dois solenoides concêntricos de comprimento in-
finito e de raios a e b onde b > a. O solenoide interno/externo
possui n1/n2 espiras por unidade de comprimento. A cor-
rente elétrica em solenoide internoI1(t) flui no sentido anti-
horario e a corrente I2(t) em solenoide externo I2(t) flui no
sentido horario. Calcule potencuial vetor e campo elétrico in-
duzido em todo espaço .


