
Eletromagnetismo I - 2017.2 - Prova 3 1

 

Eletromagnetismo I - Prova 3
Prof. Marco Polo

13 de dezembro de 2017
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Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
Não é permitido o uso de calculadoras.

Questão 01: Campo magnético em um meio linear

Uma corrente estacionária i, uniformemente distribúıda, passa por um fio de cobre longo de
raio R. Considerando o cobre como um meio linear com susceptibilidade χm, faça o que se
pede:

(a) (1,0) Calcule o módulo do campo magnético B dentro (s < R) do fio.

(b) (1,0) Calcule o módulo do campo magnético B fora (s > R) do fio.

(c) (1,5) Mostre que as correntes de magnetização são dadas por KM = − χmi

2πR
ẑ e

JM =
χmi

πR2
ẑ

(d) (0,5) Mostre que a corrente de magnetização total vale zero.

Questão 02: Lei de Faraday

Um dado circuito é formado por dois trilhos longos separados por uma distância y, um resistor
de resistência R e uma barra de metal que pode deslizar para a esquerda ou para a direita,
como mostra a figura abaixo. Toda a região é preenchida por um campo magnético uniforme e
constante B que aponta para fora da página.

y R 

(a) (1,0) Considerando que a barra deslizante se encontra a uma distância x do resistor e
está parada, encontre o fluxo magnético na região delimitada pelos trilhos, pela barra e
pelo resistor.

(b) (1,0) Agora considere que o bloco começa a se mover para a direita com velocidade
constante v0. Calcule a corrente induzida no circuito.

(c) (1,0) Em que sentido flui essa corrente induzida no resistor? Para cima ou para baixo?

Questão 03: Campos elétricos produzidos por campos magnéticos

Um campo magnético uniforme, dado por B(t) = B0e
−αt ẑ, onde α > 0 e B0 > 0 são constan-

tes, preenche uma grande região ciĺındrica do espaço vazio. Considere que o eixo do cilindro
corresponde ao eixo z de um sistema de coordenadas.

(a) (2,0) Calcule o módulo do campo elétrico induzido a uma distância s do eixo z.

(b) (1,0) Informe a direção e o sentido desse campo elétrico induzido.
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