CONCLUS0ES DA COMISSÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DO

::::º

LY~ ·:

ANO DE ENGENHARIA REUNIDOS EM 21/5/74

FISICA III

1a.
2a.

Parte - Electrostática e corr e nte contínua
Parte - Electromagnetismo, regimes transit6rios e corrente alterna

TEOR ICA
Electrostática: Lei de Coulomb; noção de campo eléctrico; noção de potencial e diferença de potencial; distribuição uniforme e contínua de cargos
sobre a superfície duma esfera; cond'ição de equilíbrio dum condutor. Campo
no interior dum condutor em equilíbrio e à sua superfície. Fluxo de campo
el~ctrico atrav~s

duma superfície; Lei de Gauss. Tubo de força e linha de

força. Demonstrar que num condutor em equilíbrio as cargas distribuem-se

à superfície; definição de capacidade dum condutor isolado e num conjunto
de condutores; coeficiente de influOncia: Unidades e suas definições; dedução da expressão da energia dum condutor isolado;expressão da energia de
um sistema de condutores. Definição de condensador e de capacidade dum condensador; demonstrar que num condensador plano as cargas das armaduras são
i guais e de sinais contrários; expressão da capacidade dum condensador plano e dum condensador esférico; associação de conde nsadores em série e em
paralelo:
a) Como se distribuem as cargas
b) Como se distribuem os potenciais
c) Como se define o condens ado r equivalente
d) Qual a capacidade do condensad or equivalente
Definição de dipolo eléctrico; definição de momento dipolar;
Acção dum campo el'ctrico sobre um dipolo eléctrico.
Corrente contínua - definição de int e nsi dade de corrente eléctrica; força
electromotriz dum gerador.
Electromagnetismo -Lei de Biot-Sava rt. Lei de Laplace. Aplicação da lei
de Biot-Savart à determinação do campo criado por uma corrente rectilínea

à determinação do campo criado por uma corrente circular num p onto do seu
eixo. Acção entre duas correntes rectilíneas, paralelas e inde f inidas (dedução). Expressão da força de Lorentz. Unidades e suas definições. Força
electromotriz de indução e como surge num circ ui to. Lei de Faraday; lei ie
Lenz.

VOLTE POR FAVOR

Corrente Alterna - Lei de Ohm. Inpe dância de um ci r cuito. Frequência de
ressonância de um circuito (qualquer). Frequência d e meia potência e largura de banda, factor de qualidade dum circuito. Curvas de ressonância.
Factor e s de qu e dependem as curvas de ressonâ nci a e como dependem do factor
de qualidad e ; r e lação entre a corr ente qu e percorre um condensador, uma bobina, uma resistência e a r e spectiva ten são. Potência média dissipada num
circuito.
Prática - Vem toda
Esquema de Frequência (aceite pelo professor, com base num esquema por ela
proposto e qu e foi sujeito a alteraç~es propostas pelos alunos).
H!. Parte

Prática - 2 Problemas de condensado r es ; 2 de electrostática em geral, 2
de corrente contínua. Destes escolhem-se

~enas

2 que não poderão ser ambos

do mesmo assunto, e que valem cada 7 valores.
Teórica - 2 quest5es de electrostática e 1 questão de dipolos eléctricos
mais corrente contínua. Escolhem-s e apep~s 1 que valerá

2ª·

6 valores.

Parte

Prática - 2 Problemas de Electromagnetismo, 2 de re g imes tr ans itórios e
~

2 _d-e

c.o-r-re-nt-e ~al te~rH-a.~

Esco-lhem-;. ·-se

-~~lema:~-

nas condições da 1a. Parte.

Teórica - 2 questões de electr omagnetismo e 2 questões de corrente alterna;
escolhe-se

~~nas

1 nas condiçõ e s da 1 a . parte.

O ponto terá lu gar no Ed ifí c io da Ma temática, n o dia 8 de Junho
(sábado) às l4h 30m.
Cada parte terá a dur a ção de lh 30m, com 20 minutos de intervalo
entre as duas partes.
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