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Introdução

v

PRÓLOGO

O início

Adeus,
vestibular!

E olá,
vida universitária
dos sonhos! Vou me
dedicar à farra e
aos estudos!

BLAM

tcha

ram!

Só tem homens
em exatas.

E ainda por cima é mais
difícil do que estudar
para o vestibular!

Estão
querendo me
matar, é?

vush
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Isso que dá
ter matado as
aulas...

Eu não sei o que são
números imaginários...
Só sei que...

Resultado da prova de matemática
tcha

Os alunos abaixo deverão fazer a prova de recuperação
1011023 Yuta Sakurai
1011041 Suzushi Hashimoto

Eu odeio
números
complexos!

ram!

Yuta!

Masashi?!

Bam!
bam!

Ei, cara da
recuperação!

Eu cheguei,
então trate de
se acalmar!
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blá
blá

Prova de Recuperação de Matemática

blá
blá

Se não passarmos,
vamos cursar mais
um ano juntos!

Então você
também está de
recuperação?!

ha ha ha

raash...
Não dá mesmo
pra contar com
você, né?...

Por que essa cara
de convencido?!

Eu sou Himuro,
aluna da pósgraduação.

O professor teve um
compromisso urgente,
por isso eu vou aplicar
a prova.

4

tu-tum

Srta. Himuro...
Não é?
Ela é linda...
risc
olha

risc

!

E-ela está
olhando pra
mim...?

disfarça

Parece que
consigo ver as
respostas daqui...

A Srta. Himuro,
que aplicou a
prova...

Hein?! A “Rainha
da Matemática”?
Ela ficou brava
porque tentei
colar na prova.

Era bonita,
né?

Desista dela.
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Se ela te pegar, estará
perdido... Você Será puxado
para o inferno da matemática
e não poderá mais sair...

Ai, eu queria
conversar com
a Srta. Himuro
sobre a minha
imaginação!

Preste
atenção no
que estou
dizendo!

Sobre
imaginação?
Muito bem.

Srta.
Himuro!?
hein?

glup

Vamos?
o quêêê?

Coitado...
póin

ãhn?

hein?

raash
arrasta
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arrasta

Vamos falar...

Então...

tadam

... sobre a
imaginação!
Ué?
Mas Como
é chamado de
“número
imaginário”...

Ah, não era sobre a minha
imaginação... Era sobre o
número inútil i...

Os números imaginários
não são inúteis!

O i vem de
Imaginary number, ou
seja, um número criado
pela imaginação.

Não é um número
de mentira, que não
existe de verdade?

Eu estava
querendo falar
sobre isso...

...
bem
Que Se o elevarmos
ao quadrado, o
resultado é -1...

Imaginary number
risc
Então,

O mundo mudou com a
criação dos números
imaginários.

o que você sabe
sobre os números
imaginários?

E só.
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Só isso? Não
dá nem para o
começo.

Por falar nisso, você
estava fazendo prova de
recuperação, não é?

risc

Com esse nível de
conhecimento, e
você ainda quer
conversar comigo...

A senhorita
se lembra
de mim!

hunf

Tá errado!
Na verdade, não
era isso que eu
queria falar!
Isso facilita as coisas!
Como pode ver, eu não sei
nada sobre números
imaginários...

agarra

hein?

eba!

Que cara
estranho...

A senhorita
poderia me
ensinar?

Creio que você esteja
mesmo decidido, já que
está pedindo isso a mim,
que tenho o apelido de
“Rainha da Matemática”.

Claro
que sim!
8
paf!

2. A fórmula para resolução
da equação de 2º grau
Então, agora vou
explicar quando os
números imaginários
são necessários.

Vamos supor um
quadrado de área 2.
Você sabe qual a
medida do seu lado?

Se isolarmos o x
em
, temos
.
Como o lado do quadrado
não pode ser negativo...

A resposta é

Isso. Muito bem,
muito bem.

.

Então, mais um
exercício:
Vamos calcular a
base 1 de um
retângulo com
2
100 m de área
cuja diferença de
comprimento
entre a base 1 e o
lado é de 5 m.

clap

clap

Não tem nenhuma
emoção nessas
palavras, né?
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Primeiro, construirei
um quadrado.

risc

Assumindo o
comprimento do
lado 1 como
sendo x...

Isso mesmo.

Agora, vamos
transformar essa
equação de 2º grau em
um gráfico.

Os pontos em que o
eixo x cruza o gráfico
são as respostas para
essa questão, não é?

Os tipos de números
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Então, será que
você não pode
calcular a grandeza
e o argumento do
número complexo?

Também não sei
bem vetores!

ass
im c
omo
os
nú
imag mero
s
inár
ios
!

Já que você sabe
vetores vai ser fácil.

Já imaginava.

Bem, primeiro
algumas regras.
O ponto acima da
indica que
letra
não é um número
real, mas sim

ava,
Imagin
é...?

um número
complexo.

Agora vou
explicar a maneira
de encontrar a
grandeza e a
direção dos
números
complexos.

Re vem de Real
number, ou número
real.

50

E Im vem de
Imaginary number,
ou número
imaginário.

■ Como definir a grandeza
A grandeza do número complexo

parte real

parte imaginária

é expressa como

Re

.

Im

Direção dos números imaginários

Parte imaginária

Grandeza = distância da origem

parte real

Parte real

parte imaginária

Re

Im

Direção dos números reais

A grandeza dos números complexos é a sua distância da origem... Então, é igual à hipotenusa
de um triângulo retângulo. Posso encontrá-la com o teorema de Pitágoras, não é?
■ Como definir o argumento
O argumento do número complexo
parte imaginária
parte real

é expresso como

.

Im
Re

Parte imaginária

Direção dos números imaginários

Argumento

parte imaginária
parte real

Im
Re

Ângulo (argumento)
Parte real

Direção dos números reais

O expoente de tan é -1. O que isso significa?
é a função arco-tangente.

Expandindo os números imaginários i para os números complexos a+bi
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1. Os sistemas de coordenadas
cartesiano e polar

Antes de falar sobre o
sistema de coordenadas
polar, vou explicar o
sistema de coordenadas
cartesiano.

Assim?

Então... Dê um passo
para a direita e dois
passos para a frente.

A representação das
coordenadas por meio
de instruções como
essas é chamada de
sistema de
coordenadas
cartesiano,
ou sistema de
coordenadas de
Descartes.

A distância percorrida a
partir da origem é expressa
como uma quantidade de
movimento na direção
horizontal e uma quantidade
de movimento na direção
vertical.
entendi

82

A representação de um
ponto no plano
complexo por meio dos
eixos perpendiculares
de coordenadas, real e
imaginário, que
representam as partes
real e imaginária no
plano, utiliza o sistema
de coordenadas
cartesiano.

a
g
a
r
r
a

sup

Hein?!

Agora, vou
explicar o sistema
de coordenadas
polar.

Vamos supor que o
comprimento dos nossos
braços juntos seja a
grandeza do número
complexo.

tu-tum

Agora ande
até ali.

Essa rotação é
proporcional ao
argumento θ.

Essa forma de
representar as
coordenadas é chamada
sistema de
coordenadas polar.

vush

E-entendi…

1. Circuitos elétricos de corrente alternada
Então, vejamos um verdadeiro circuito
elétrico de corrente alternada.

Nas tomadas domésticas,
há uma tensão de 100V de
corrente alternada.
Vamos calcular a corrente que
circula quando ligamos essa
tomada a um circuito elétrico.

É bem simples, né?

É simples, mas, se não calcularmos com
antecedência, o disjuntor pode abrir e
causar problemas, não é?

Vamos supor que
ligamos uma máquina
de lavar na tomada.
Você sabe o que há
dentro da máquina de
lavar?

Se houver aquecimento por
excesso de corrente circulando,
pode até acontecer um incêndio,
no pior dos casos.

Não! Um
motor!

Roupa!!!

pam!
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motor

A partir de agora, i
não significa mais um
número imaginário, mas, sim,
corrente elétrica. Preste
atenção, tá?

Dentro do motor existem
bobinas por onde passa a
corrente elétrica. A tensão
nas extremidades da bobina
é representada assim:

Já é uma equação
diferencial, não é?
O que é
autoindutância?

Esta equação foi retirada
de um experimento, então
pense nela dessa forma.

como a corrente alternada
muda de acordo com o
tempo, a corrente i é uma
função do tempo t.

Ali está a tensão
, gerada pela
autoindutância L.

Esse nome
é difícil de
pronunciar

Simplificando, autoindutância é
a propriedade que mantém o
fluxo de corrente constante.

Não se preocupe com o
nome. Pense nela como uma
propriedade da bobina.

Aplicação dos números complexos na Engenharia
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Vamos comparar essa forma de onda com a representação
dos números complexos em coordenadas polares.

Este mostra quando t= ϕ

A seguir, quando

t = 5[ms]

(Como o valor máximo da tensão nos gráficos do lado direito é
e a grandeza da representação da tensão em
números complexos no gráfico do lado esquerdo é , lembre-se de que as escalas dos eixos verticais dos dois gráficos
são diferentes.)
Podemos comparar com o eixo imaginário
do número complexo mesmo que os
valores de tensão e corrente sejam
valores numéricos reais?

Esse é o ponto principal
da aplicação dos números
complexos na Engenharia!

Não tem problema!
representa
a tensão real, e
representa a
corrente real. Além disso, elas
foram criadas com a adição de
valores reais, então a parte imaginária
é, originalmente, um valor real.
Entendi!

Então é isso que significa
transformar em número
complexo, não é?

184

Ao calcular no território
dos números complexos,
podemos fazer os
cálculos mais facilmente.

Vou dar mais um exemplo. Este é um circuito em série composto de um resistor e um
capacitor.

Isso é um diagrama de circuito, não é?

Esse circuito pode ser representado pela seguinte equação:

Desta vez tem uma integração em vez de uma derivação...

A forma de

não muda mesmo que seja derivada ou integrada, então temos:
(A constante de integração está sendo ignorada)

Eu pulei o desenvolvimento detalhado da equação, mas da mesma forma que a parte da
derivação

pode ser substituída por

pode ser substituída por

na equação da bobina, a parte da integração

.

Então, experimente transformar a equação desse circuito em uma equação algébrica
utilizando novamente e .

É assim, não é?

Muito bem!

Aplicação dos números complexos na Engenharia
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Aqui está o que
aprendemos até
agora!

Uma equação que representa uma forma
de onda, como um circuito elétrico,
contém coisas complicadas como
frequência angular e tempo, derivada em
relação ao tempo
relação ao tempo

Se fizermos assim,
nós podemos
calcular como se
fosse uma equação
algébrica, sem nos
preocupar com a
frequência angular
e o tempo.

e integrada em
.

E então, por
último, voltamos
ao original…

Por esse motivo,
convertemos isso
para o território dos
números complexos,
não é?

Isso.
No território dos
números complexos,
não precisamos
resolver as
equações difíceis,
que contêm
derivações e
integrações.
Esse é o poder dos
números complexos!
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3. Valor real da tensão doméstica
Entre os leitores talvez existam pessoas que acreditavam que a tensão das fontes de energia
domésticas era 100V, porém o valor máximo da tensão é
[V]. Então, o que
será que significa 100V? Esse é o valor real. O valor real da tensão em corrente alternada 100V
indica uma tensão em corrente alternada capaz de realizar o mesmo trabalho que 100V em
corrente contínua, ou seja, uma tensão em corrente alternada que gerará a mesma quantidade
de calor que 100V em corrente contínua quando conectada a uma resistência igual. Portanto,
se estivermos fervendo a mesma quantidade de água com o calor produzido pela resistência,
levaremos o mesmo tempo para fervê-la seja utilizando 100V em corrente contínua, seja
utilizando um valor real de 100V em corrente alternada.

4. Relação de localização relativa das ondas senoidais
Quando a fonte de energia elétrica é uma fonte doméstica de corrente alternada (forma
de onda senoidal), ocorre um deslocamento temporal das formas de onda da corrente e da
tensão. Em outras palavras, a forma de onda da corrente se adianta ou se atrasa em relação à
forma de onda da tensão. Vou explicar o adiantamento ou atraso das formas de onda.
Se considerarmos uma fonte de tensão
de uma resistência e um capacitor, teremos:

em um circuito em série composto

■ Figura – Formas de onda da tensão e da corrente em um circuito em série composto de
resistência e capacitor
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