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Capacitores

Capacitor é umelementopassivoprojetado para armazenar energia
em seu campo elétrico. Alémdos resistores, os capacitores são
componentes elétricos mais comuns, sendo largamente utilizados em
eletrônica, comunicações, computadores e sistemas de potência.
Um capacitor é construído conforme a Figura abaixo.

Um capacitor é formado por duas placas condutoras separadas por um

isolante (ou dielétrico).



Em diversas aplicações práticas, as placas podemser construídas por
folhas de alumínio, enquanto o dielétrico pode ser composto por ar,
cerâmica, papel ou mica.
Quando a fonte de tensãov é conectada ao capacitor, a fonte
deposita uma cargaq sobre uma placa e uma carga negativa–q na
outra placa. Diz se que o capacitor armazena energia elétrica. A
quantidade de carga armazenada é diretamente proporcional à tensão
aplicadav de modo que

Capacitância é a razão entre a carga depositada em uma placa de um

capacitor e a diferença de potencial entre as duas placas, medidas em

farads (F).

onde a constanteC é conhecida como
capacitânciado capacitor e sua unidade é o
farad (F). Onde



Embora a capacitância C de umcapacitor seja a razão entre a cargaq
por placa e a tensão aplicadav, ela não depende deq ou v, mas, sim,
das dimensões físicas do capacitor.

ondeA é a área de cada placa,d é a distância entre as placas eε é a
permissividade do material dielétrico entre as placas. Embora a
equação acima se aplique apenas a capacitores de placas paralelas, é
possível inferir a partir dela três fatores.

1. A área das placas – quanto maior a área, maior a capacitância.
2. O espaçamento entre as placas – quanto menor o espaçamento

maior a capacitância.
3. A permissividade do material – quanto maior a permissividade,

maior a capacitância



A Figura ilustra os símbolos para os capacitores fixos (a)
e variáveis (b). Note que, de acordo coma convenção de
sinais, sev . i > 0, o capacitor está carregando e sev . i <
0, o capacitor está descarregando.

A Figura ilustra os tipos mais
comuns de capacitores variáveis,
o trimmer (a); trimmer de filme
(b).

A Figura ilustra os dois tipos mais comuns de capacitores fixos, o
capacitor de poliéster (a), que são leves, estáveis e sua variação coma
temperatura é previsível; os capacitores cerâmicos (b); e os capacitores
eletrolíticos (c).



Para obter a relação corrente-tensão do capacitor, utilizamos a
derivada de ambos os lados da equaçãoq = C v.

Como

temos

Capacitores que obedecemessa última equação sãolineares.

Relação tensão-corrente de um
capacitor cuja capacitância
independe da tensão (capacitor
linear)



A relação tensão-corrente de umcapacitor linear pode ser obtida ao
integrar ambos os membros da equação;

Onde

A equação acima mostra que a tensão do capacitor depende do
histórico da corrente do capacitor. Portanto o capacitor temmemória
A potência instantânea liberada para o capacitor é

Como



Como v(t0) = 0 implica que o capacitor estava descarregado emt0,
logo

A equação acima representa a energia armazenada no campo elétrico entre
as placas do capacitor.
As importantes propriedade do capacitor são:
1. Quando a tensão emum capacitor não está variando como tempo

(tensão CC), a corrente pelo capacitor é zero.
2. A tensão no capacitor deve ser contínua. Mudança abrupta requer uma

corrente infinita.
3. O capacitorideal não dissipa energia, mas absorve potência do circuito

ao armazenar energia emseu campo e a devolve ao liberar potência
para o circuito.

4. Um capacitorreal possui uma resistência de fuga emparalelo. Essa
resistência pode chegar a valores bemelevados como 100 MΩ e pode
ser desprezada para a maioria das aplicações. Por essa razão
trabalharemos apenas comcapacitores ideais



Um Capacitor é um circuito aberto em CC.

A tensão em um capacitor não pode mudar abruptamente.

Modelo de um circuito de um
capacitor não ideal.



Capacitores em série e em paralelo

Para obter o capacitor equivalenteCeq de N capacitores emparalelo
(conforme Figura abaixo), podemos aplicar a LKC. Note que os
capacitores possuema mesma tensãov emseus terminais

Porém logo,

Onde



Para obter o capacitor equivalenteCeq de N capacitores emsérie
(conforme Figura abaixo), podemos aplicar a LKT. Note que a
mesma correntei (logo, a mesma carga) passa pelos capacitores.

Porém

logo,



Onde,

A capacitância equivalente de N capacitores ligados em paralelo é a soma

de suas capacitâncias individuais.

A capacitância equivalente de N capacitores ligados em série é o inverso

da soma dos inversos de suas capacitâncias individuais.



Indutores
Indutor é umelementopassivoprojetado para armazenar energia em
seu campo magnético. Os indutores têminúmeras aplicações em
eletrônica e sistemas de potência, e são usados emfontes de tensão,
transformadores, rádios, TVs, radares e motores elétricos.
Qualquer condutor de corrente elétrica possui propriedades indutivas
e pode ser considerado umindutor. Mas, para aumentar o efeito
indutivo, um indutor é normalmente formado de uma bobina
cilíndrica com várias espiras de fio condutor, conforme a Figura
abaixo.

Um indutor consiste em uma bobina de fio condutor.



Ao passar uma corrente através de umindutor, constata-se que a
tensão nele é diretamente proporcional à taxa de variação da
corrente. Usando a regra de sinais passivo

Indutância é a propriedade segundo a qual um indutor se opõe à

mudança do fluxo de corrente através dele, medida em henrys (H).

ondeL é a constante conhecida comoindutânciado indutor e sua
unidade é o henry (H). Onde

A indutância de umindutor depende de suas dimensões físicas e de
sua construção. As fórmulas para cálculo da indutância dos indutores
de diferentes são derivadas da teoria do eletromagnetismo.



Para o indutor (solenóide) da Figura abaixo, a indutância será,

onde N é o número de espiras,ℓ é o
comprimento,A é a área da seção transversal eµ
é a permeabilidade do núcleo. Pela equação
anterior é possível ver que a indutância pode ser
elevada aumentando o número de espiras da
bobina, usando um material de maior
permeabilidade no núcleo, aumentando a área
transversal ou reduzindo o comprimento da
bobina.
Os indutores podemser fixos ou variáveis, e seu
núcleo pode ser de ferro, aço, plástico ou ar. Os
termosbobinae bobina de solenóidetambémsão
usados para indutores. Na Figura ao lado temos
(a) o indutor bobinado solenoidal, (b) indutor
toroidal e (c) indutor empastilha.



Os símbolos (representações gráficas)
para indutores são mostrados na Figura
ao lado. Onde temos a representação (a)
para umnúcleo preenchido comar; (b)
Núcleo de ferro; (c) Núcleo de ferro
variável.

A Figura ao lado mostra graficamente a
relação entre tensão e corrente para um
indutor cuja indutância é independente
da corrente. Esse tipo de indutor é
chamado deindutor linear.
A relação corrente-tensão é obtida a
partir da equação:



onde i(t0) é a corrente total para -∞ < t < t0. A ideia de tornari(-∞) é
prática e razoável, pois deve existir ummomento anterior quando não
havia nenhuma corrente no indutor.
O indutor é projetado para armazenar energia emseu campo magnético.
A potência liberada para o indutor pode ser obtida da seguinte forma

A energia armazenada é



Comoi(t0) = 0,

As importantes propriedade do indutor são:
1. A tensão no indutor é zero quando a corrente é constante. Portanto, um

indutor atua como umcurto-circuito emcorrente contínua (CC).
2. Um indutor se opõe a mudança de fluxo de corrente através dele. Uma

mudança abrupta (descontínua) na corrente requer uma tensão infinita.
3. Assim como o capacitorideal, o indutor ideal não dissipa energia; a

energia armazenada nele pode ser recuperada posteriormente. O indutor
absorve potência quando está armazenando energia e libera potência
quando devolve essa energia armazenada.

4. Um resistor real tem um componente resistivo significativo. Isso se
deve ao fato de que o indutor é feito de ummaterial condutor como o
cobre, que possui certa resistência denominada resistência de
enrolamentoRw, que aparece emsérie coma indutância do indutor. A
presença deRw torna o indutor tanto armazenador como dissipador de
energia. Uma vez queRw é muito pequena, ela pode ser ignorada na
maioria dos casos. O indutor real tambémpossui uma capacitância de
enrolamentoCw devido o acoplamento capacitivo entre as bobinas.



Um Indutor atua como um curto-circuito em CC.

A corrente através de um indutor não pode mudar instantâneamente.

Modelo de um circuito de um
indutor não ideal.



Indutores em série e em paralelo

Para obter o indutor equivalenteLeq de N indutores emsérie
(conforme Figura abaixo), podemos aplicar a LKT. Note que os
indutores possuema mesma correntei passando por eles,

Porém logo,

onde



Para obter o indutor equivalenteLeq de N indutores emparalelo
(conforme Figura abaixo), podemos aplicar a LKC. Note que os
indutores possuema mesma tensãov entre seus terminais,

Porém logo,



Logo,

A indutância equivalente de N indutores conectados em paralelo é o

inverso da soma dos inversos das indutâncias individuais.

A indutância equivalente de N indutores conectados em série é a soma

das indutâncias individuais.




