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INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN – UNICAMP 
Prova 2 -  F 602-A        01/12/2020    
 

1) _____ 

RA:________ Nome:_____________________________________    2) _____ 

          3) _____ 

                                                                  

           

 

                                                

Nota:______ 

 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 
 
1-) Resolva a prova e enumere corretamente as páginas e na ordem, se possível. Não 
esqueça de colocar nome e RA.  
2-) Você tem 24hs para resolver e entregar a prova (das 08h00 do dia 01/12/2020 às 08h00 
do dia 02/12/2020). Entregar a prova resolvida para o meu e-mail: asiervo@unicamp.br  
3-) Por favor, gere apenas um arquivo pdf das suas soluções com o formato A999999.pdf 
(Primeira letra do seu nome + números do seu RA).  
4-) Não se atrase, você tem 24 horas!!! 
5-) A prova é individual, mas com consulta ao seu material: aulas, notas de aulas, listas, livros 
etc.   
 

Bom trabalho! 
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Q1) (3.5) Guias de ondas 
a) Desenvolva a teoria dos modos TM em uma guia de onda retangular.  
b) Encontre o campo elétrico longitudinal, as frequências de corte, e as velocidades de onda e 
de grupo.   
c) Encontre a razão entre a menor frequência de corte do modo TM e a menor frequência de 
corte do modo TE para uma dada guia de onda.  
 
 
Q2) (3.0) Potencial retardado 
Um pedaço de fio é moldado em forma de um circuito de corrente como o mostrado abaixo. A 
corrente é aumentada como função do tempo na forma: I(t)=kt.  

a) Calcule o potencial retardado A(0,t) no centro (origem do sistema coordenado).  
b) Encontre o campo elétrico no centro, E(0,t).  
c) Por que este fio neutro produz um campo elétrico?  
d) Por que você não pode determinar o campo magnético a partir de A? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q3) (3.5) Cargas pontuais 
Uma partícula de carga q move-se com velocidade constante v ao longo do eixo x.  Calcule a 
potência total que passa por um plano perpendicular ao eixo x e que o intercepta em x=a, no 
momento que a partícula está na origem. Dica: cuidado, a partícula está na origem no instante 
t. Queremos a potência no plano em x=a neste mesmo instante t, mas a informação vem de 
uma posição da partícula em um instante anterior a este! 


