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O som é um meio de comunicação fundamental. Quando um sinal sonoro é emitido, propaga-se através
de uma onda sonora que, transporta energia até ao receptor. Contudo, a distância entre o emissor e o
receptor para que o som seja audível é limitada. Para ultrapassar este problema de comunicação sonora
utilizam-se microfones e altifalantes.
Um microfone capta um sinal sonoro e converte-o num sinal eléctrico com a mesma informação, enquanto
um altifalante recebe o sinal eléctrico e converte-o num sinal sonoro com a mesma informação, isto é,
difunde a informação captada pelo microfone.
Para compreender como funcionam o microfone de indução e o altifalante, é necessário recorrer a
grandezas físicas e conceitos que se estudam no electromagnetismo - campos magnético e eléctrico e
correntes eléctricas. O funcionamento do microfone e do altifalante tem por base a indução electromagnética.
Noção de Campo em Física
Chama-se campo de forças a toda a região do espaço na qual uma certa influência se faz sentir: uma
partícula colocada em qualquer ponto dessa região sofre a acção de uma força bem definida.
As características de um campo dependem da grandeza física que o define.
Quando uma carga eléctrica q é colocada perto de outra Q, é atraída ou repelida por ela. Podemos traduzir
esse efeito dizendo que sofreu a acção do campo eléctrico criado por esta última. O campo eléctrico é um
campo vectorial, isto é, em cada ponto do espaço, é representado por um vector.
O campo magnético criado por um íman e o campo eléctrico criado por uma carga em repouso são
campos de forças, visto que, quando se coloca em qualquer ponto do espaço que envolve o corpo criador
do campo (íman/carga) um outro corpo de prova (íman/carga), este é actuado por forças
(magnética/eléctrica).
De igual modo, a interacção gravitacional pode ser estudada através da noção de campo, neste caso, o
campo gravítico. Por exemplo, no campo gravitacional terrestre, a fonte do campo é a Terra: qualquer
massa colocada nesse campo sente a atracção da Terra.
Campo magnético e linhas de campo magnético
O campo magnético é uma região do espaço onde se manifestam as acções de um íman ou de uma corrente eléctrica. Isto é, um campo magnético pode ser criado quer por ímanes quer por correntes eléctricas.
O vector campo magnético, B, é uma grandeza vectorial que caracteriza, em cada ponto, o campo
magnético.
A unidade SI de campo magnético é o tesla (T).

As linhas de campo ajudam a visualizar um campo, ilustrando o modo como um corpo, sujeito à acção desse campo,
se move. As linhas de campo são linhas imaginárias tangentes, em cada ponto, ao vector campo e com sentido igual
ao do campo.
É possível visualizar a acção das forças num campo magnético,
deitando limalha de ferro sobre uma folha de papel, por baixo do
qual existe um íman.
Com base na observação do espectro magnético, é fácil
imaginar linhas de força, ao longo das quais se orientam as
partículas de limalha de ferro. São as linhas de força do campo
magnético. Um material magnético como, por exemplo, uma
agulha magnética, que se coloque nesta zona orienta-se de
acordo com os sentidos das forças indicados atrás, de forma que
as linhas de força entram pelo seu pólo Sul e saem pelo seu pólo
Norte.

Propriedades das linhas de campo magnético

As linhas de campo magnético são, por definição, em cada ponto, tangentes ao vector campo magnético e têm o
sentido deste. Como consequência apresentam as seguintes propriedades:
- fecham-se sobre si mesmas;
- nunca se cruzam;
- são mais densas nas regiões onde o campo magnético é mais intenso;
- saem do pólo norte e entram no pólo sul;
- tangentes ao campo.
O campo magnético criado entre os ramos paralelos de um íman em U ou no interior de um solenóide, uma bobina,
percorrido por uma corrente estacionária, é um campo magnético uniforme.
No campo magnético uniforme, o vector campo magnético, B, é constante e as linhas de campo são paralelas entre si.
Campo eléctrico e linhas de campo eléctrico
Um campo eléctrico é uma região do espaço onde se manifesta a acção das cargas
eléctricas. Uma carga eléctrica que se encontre num campo eléctrico fica sujeita a
uma força eléctrica.
Suponhamos que pretendemos determinar o vector campo eléctrico num ponto P.
Para isso colocamos nesse ponto uma carga de prova q e medimos a força que
actua nessa carga de prova.
O vector campo eléctrico é definido pela expressão:

Se a carga de prova for positiva, a força F e o campo eléctrico Ê têm o mesmo
sentido; se a carga for negativa têm sentidos contrários.
Se a carga de prova tiver sinal diferente, ou se tiver valor diferente, a força respectiva é também diferente, mas o
quociente que define o campo acaba por ser igual, como se exemplifica na figura.

O conceito de campo tem uma vantagem prática importante: se soubermos qual é o campo eléctrico num determinado
ponto P, podemos determinar a força que actua numa carga qualquer que lá seja colocada:

A unidade de campo eléctrico, no sistema internacional, é Vm-1 (volt por metro).
Um campo eléctrico tem origem numa carga eléctrica mas também em campos magnéticos variáveis.
Linhas de campo eléctrico

Propriedades das linhas de campo eléctrico.
-tangentes ao campo;
-orientadas no mesmo sentido do campo;
-iniciam-se nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas;
-a densidade aumenta à medida que que a intensidade do campo aumenta.
Fluxos magnéticos através de uma e de várias espiras
O fluxo magnético, através de uma superfície plana está associado ao número de linhas de campo que a atravessam.
Para uma espira condutora de corrente eléctrica, que delimita uma superfície plana de área A, sujeito a um campo
magnético B uniforme, define-se:

B cos α - permite determinar a componente do campo magnético perpendicular à superfície plana.
A unidade Sistema Internacional de fluxo magnético é
Wb (Weber)
1Wb= 1 T.m2
O fluxo magnético é máximo quando a superfície é
perpendicular ao campo,
α = oº, e nulo quando a superfície é paralela ao campo,
α = 90°.
O fluxo magnético que atravessa várias espiras, bobina, é múltiplo do fluxo que atravessa uma das espiras.

Indução electromagnética
Quando o campo magnético, que atravessa uma espira condutora de corrente eléctrica; varia verifica-se a produção de
uma corrente eléctrica - corrente induzida. Esta corrente eléctrica é produzida por indução magnética.
A indução electromagnética consiste na produção de corrente eléctrica através da variação do fluxo magnético que
atravessa uma espira.
- o fluxo magnético que atravessa uma espira varia se:
- um íman se mover no interior de uma espira.
- a espira se mover na região do campo magnético.
A intensidade da corrente eléctrica induzida aumenta com a rapidez com que o campo magnético varia.
Força electromotriz induzida. Lei de Faraday
Nos terminais de uma bobina, onde se produz corrente eléctrica através da indução electromagnética é possível medir
uma diferença de potencial ou tensão, a qual é denominada por força electromotriz induzida (f.e.m) .
A força electromotriz induzida é definida pela lei de Faraday:

A unidade de força electromotriz induzida é V (volt).
A força electromotriz é a quantidade de energia que se transforma no gerador e que está disponível sobre a forma de
energia eléctrica.
O funcionamento do microfone e do altifalante tem por base a indução electromagnética. Ambos têm uma
membrana ou diafragma, uma bobina e um íman, contudo, no microfone um sinal sonoro é convertido num eléctrico
enquanto no altifalante o processo é inverso, um sinal eléctrico é convertido em sinal sonoro.
A sequência das fases mais relevantes do funcionamento dos microfones e dos altifalantes são:
Funcionamento do microfone: Quando o som atinge a membrana, esta entra em oscilação devido às variações de
pressão, provocadas pela onda sonora, onda de pressão. Como a membrana está ligada à bobina, esta passa a
oscilar com a mesma frequência. Durante este movimento, o fluxo magnético do campo criado pelo íman varia,
induzindo uma força electromotriz que dá origem a uma corrente eléctrica na bobina do microfone. Esta corrente
alternada induzida na bobina apresenta as mesmas características do som original.
Funcionamento do altifalante: Quando a corrente eléctrica passa na bobina, varia de acordo com os sinais eléctricos
recebidos (resultantes, por exemplo, da conversão no microfone de um sinal sonoro), dando origem a um campo
magnético variável que, ao interagir com o campo magnético criado pelo íman, provoca na bobina um movimento
oscilatório. Uma vez que a bobina está ligada a uma membrana, esta passa a vibrar com a mesma frequência e com a
mesma intensidade, reproduzindo o som original, ou seja, a membrana oscilante não é mais do que uma fonte sonora.

