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2. Resumo do Trabalho
O principal objetivo dos projetos desenvolvidos do laboratório de compatibilidade eletromagnética (LabCEM) é
tornar o IFSC em um centro de referência nesta área. Para isso, uma das pesquisas realizadas neste laboratório
é o estudo do plano de referência em placa de circuito impresso (PCI) com trilha em formato de L. Esse estudo
tem a finalidade de melhorar o aproveitamento das PCI 's. Partindo do princípio que todo componente eletrônico
gera um ruído eletromagnético, as placas utilizadas nesse estudo foram projetadas no software EMCoS Studio
com diferentes planos de referência e com a trilha em formato de L. Nessas placas foram feitas análise de
campo elétrico e campo magnético pelo software e, através do estudo, é possível observar o comportamento
de cada campo nas diferentes configurações das placas produzidas. O objetivo do estudo com esse software,
é reproduzir os resultados obtidos com as medidas feitas no laboratório e compará-los. Com isso, será possível
tornar mais fácil o estudo do comportamento dos campos elétrico e magnético em placas de circuito impresso.
Ao final, poderemos projetar uma PCI neste software, observar e estudar os campos fornecidos como resultado
pela análise, a fim de estabelecer um melhor aproveitamento da mesma sem precisar confeccioná-la e isso
poderá evitar a produção de uma placa que no final não terá um desenvolvimento tão satisfatório por não ter
considerado o efeito desses campos.
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