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PREFÁCIO

Para Else Marie
É com grande prazer que me vejo escrevendo o pre-

fácio para a décima segunda edição de um texto cuja 
primeira edição foi escrita mais de quarenta anos atrás e 
foi traduzida para seis línguas (Chinês, Francês, Coreano, 
Português, Espanhol e Taiwanês), e recentemente passou 
da marca de um milhão de cópias. Estendo meus agrade-
cimentos sinceros a todos envolvidos com o processo de 
publicação e às pessoas que adotaram este texto didático 
por acreditarem que o material atendia às exigências do 
seu programa acadêmico.

O QUE HÁ DE NOVO NESTA EDIÇÃO
Foram feitas as seguintes mudanças para esta edição:
A esta edição, como a todas as outras antes dela, foi 
adicionado material para assegurar que o conteúdo 
estivesse atualizado. Entretanto, esta edição é bastante 
especial, na medida em que ela trata de um quarto 
elemento elétrico chamado de memristor, desenvol-
vido pela Hewlett Packard Corporation. Há muito 
tempo falava-se a respeito desse elemento, assim 
como pesquisava-se sobre ele a partir de uma série 
de abordagens diferentes, e ele finalmente se tornou 
uma realidade devido à chegada da era da nanotec-
nologia. Outras áreas específicas de grande interesse 
nessa edição incluem touchpads de computadores, 
iluminação fluorescente versus incandescente, medi-
dores de carga eficaz genuínos, baterias de íon-lítio, 
células de combustível, células solares, potências 
nominais de capacitores ESR, níveis de decibéis, e 
aparelhos digitais.
A área que recebeu mais atenção nessa revisão foi o 
conjunto de problemas que aparece no fim de cada 
capítulo, em que melhorias foram feitas em termos de 
conteúdo, variedade e completude. No passado, três 
ou quatro partes apareciam sob o mesmo cabeçalho 
de uma pergunta, e agora o número foi reduzido para 
uma ou duas para permitir uma melhor transição de 
problemas mais simples para mais complexos. Novos 
problemas de um tipo mais desafiador foram acres-
centados, juntamente com uma escolha mais ampla 
de problemas em cada nível de dificuldade. Além 
disso, mais problemas usam agora valores-padrão de 
componentes em vez de valores fictícios que haviam 
sido escolhidos previamente simplesmente para tornar 
os cálculos menos complexos.
Outra mudança importante é a adição do Capítulo 26 
sobre análise de sistemas. Apesar de introdutório em 
sua natureza, ele proporciona alguma percepção sobre 
como trabalhar com os muitos sistemas em pacotes 

disponíveis hoje em dia nos catálogos industriais. O 
conteúdo vai encontrar aplicação na ampla gama de 
assuntos que seguem esse curso, como amplificadores 
operacionais, e cursos de design industrial e aplicação.
A cobertura de PSpice e Multisim permanece. O 
 PSpice pode ser baixado em <http://www.orcad.com> 
e permite que o usuário acompanhe a cobertura de-
talhada do material no texto. Para as instituições que 
usam Multisim Versão 10.1, uma cobertura detalhada 
também é fornecida para a aplicação desse excelente 
pacote de software.
Há mais de 80 cópias impressas de ambos os pacotes 
de software descritos em detalhes. O conteúdo foi 
escrito sob o pressuposto de que o usuário não tem 
nenhuma experiência prévia a respeito da aplicação 
de nenhum desses pacotes de software. Os detalhes 
fornecidos simplesmente não estão disponíveis em 
nenhuma outra publicação. Escolheu-se retirar o ma-
terial MathCAD que constava na edição anterior, pois 
ele foi muito pouco usado pelos usuários atuais, e o 
MathLAB pareceu surgir como a escolha daqueles que 
usam esse tipo de programa. A adição do MathLAB 
está sendo considerada para a próxima edição.
Como a TI-86 não é mais fabricada pela Texas Instru-
ments e a disponibilidade de quaisquer novas unidades 
é essencialmente nula, a cobertura da calculadora TI-
86 foi tirada desta edição. Entretanto, a cobertura do 
uso da TI-89 foi expandida para assegurar que ela seja 
facilmente compreendida por novos usuários. Em de-
terminados momentos, uma manobra específica como 
conversões polar-para-retangular ou determinantes 
pode parecer um processo longo, mas o leitor pode ter 
certeza de que após alguns exemplos, o processo se 
torna bastante direto e pode ser aplicado de maneira 
bastante rápida.
Em uma série de capítulos, o material foi reorganiza-
do para melhorar o fluxo geral do material do mais 
simples para o mais complexo. Partes inteiras foram 
realocadas com novos exemplos para acomodar es-
sas mudanças. Tabelas foram redesenhadas para se 
tornarem mais claras, e uma série de derivações fo-
ram expandidas para proporcionar uma compreensão 
adicional das manobras envolvidas.
Como no passado, um manual de laboratório que 
segue o texto muito proximamente foi desenvolvido. 
Por meio dos esforços valorosos do Professor Franz 
Monssen, quatro novos experimentos de laboratório 
foram acrescentados com o objetivo de melhorar o 
processo de seleção para os usuários. O computador 
segue uma parte integral da experiência de laboratório.
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SITE DE APOIO DO LIVRO
No CompanionWebsite deste livro (www.pearson.

com.br/boylestad), professores e estudantes podem acessar 
os seguintes materiais adicionais 24 horas por dia:

Para professores:
apresentações em PowerPoint;
manual de soluções (em inglês).
Esse material é de uso exclusivo para professores 

e está protegido por senha. Para ter acesso a ele, os 
professores que adotam o livro devem entrar em contato 
com seu representante Pearson ou enviar e-mail para 
universitarios@pearson.com.

Para estudantes:
questões de múltipla escolha;
arquivos de circuitos do Multisim.




