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M-1103A - CIRCUITOS RC/RL/RCL

1. Introdução

A unidade que passaremos a chamar de maleta será a base onde será colocada a placa
M-1103A na qual serão montados os circuitos.

A foto a seguir mostra a placa M-1103A na qual serão montados  as experiências.
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2. Experiência 01:  O Osciloscópio – Medida de T ensão e Tempo

2.1 Objetivos

1. Aprender a usar o osciloscópio para medir tensão continua.
2. Aprender a usar o osciloscópio para medir tensão alternada.
3. Aprender a usar o osciloscópio para medir tempo

2.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

2.3 Introdução T eórica

O osciloscópio é um instrumento muito versátil, sendo usado para visualizar formas de onda
de sinais permitindo desta forma que seja feita uma analise qualitativa e quantitativa da
mesma. No caso mais simples consiste de um tubo de raios catódicos na tela do qual o
feixe de elétrons ao incidir deixa a impressão visível devido ao revestimento com material
fluorescente. O feixe pode ser desviado através de uma tensão externa permitindo que a
forma de onda seja visualizada.

Figura 1:  Tubo de raios catódicos.

Uma tensão aplicada entre as  placas de deflexão vertical  provocará um movimento do
feixe na vertical. A figura 2 mostra as placas de deflexão vertical submetidas a varias
condições de tensão, inclusive tensão zero.

Figura 2:  Placas de deflexão vertical  - A) ausência de tensão, B) placa superior positiva,
C) placa superior negativa e D) tensão senoidal aplicada entre as placas.

A) B) C) D)
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Se for aplicada uma tensão senoidal de freqüência suficientemente alta entre as placas
verticais o ponto se deslocará rapidamente de baixo para cima e devido à rapidez do
movimento e da persistência da luminosidade na tela, veremos uma linha contínua na vertical.
A figura 3 mostra, a tela frontal, quando a tensão aplicada ás placas de deflexão vertical é
nula, placa superior positiva, placa superior negativa e tensão  senoidal de freqüência
suficientemente alta é aplicada. É importante notar que o tamanho do traço está relacionado
com a amplitude  da tensão, quanto maior a tensão maior o tamanho do traço na vertical,
desta forma é possível medir a tensão.

Figura 3:  Vista frontal quando a tensão entre as placas de deflexão vertical é: A) nula, B)
placa superior positiva, C) placa superior negativa e D) senoidal.

O mesmo raciocínio aplicado para as PDV pode ser aplicado para as PDH, isto é, aplicando-
se uma tensão entre essas placas o feixe se deslocará na horizontal. A figura 4 mostra  as
PDH com  vista de cima (VC) e vista frontal (VF).

Figura 4:  Vista de cima (VC) e vista frontal (VF) das PDH.

Figura 4-2:  Vista frontal e vista de cima quando a tensão entre as placas de deflexão
horizontal é: A) nula, B) placa esquerda positiva, C) placa esquerda negativa e D)

senoidal.

A) B) C) D)
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2.3.1 Composição de Movimentos

Se for aplicado tensão ao mesmo tempo nas PDV e PDH  como resultado  haverá uma
composição de movimentos que agirá no feixe deslocando-o de acordo com a  intensidade
e polaridade das tensões aplicadas. Consideremos os seguintes casos:

Figura 5:  Tela frontal mostrando o ponto de incidência do feixe de elétrons para
diferentes combinações de tensão aplicadas na PDV e PDH.

2.3.2 Tensão Dente de Serra

Uma tensão dente de serra, figura 2, cresce linearmente com o tempo, sendo usada como
base de tempo para deslocar linearmente o feixe de elétrons na horizontal.

Figura 6:  Tensão Dente de Serra.

Caso seja aplicado uma tensão dente de serra entre as placas de deflexão horizontal  de
freqüência suficientemente alta, devido à persistência do material químico depositado na
superfície , aparecerá uma linha continua  na horizontal. Se a tensão entre as PDV for nula  o
feixe estará centralizado como na figura 7a. Caso  a placa superior seja positiva em relação
à de baixo o feixe será atraído para cima, figura 7b. Se a placa superior for negativa em
relação à de baixo então o feixe se deslocará para baixo, conforme Figura 7c.
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Figura 7:  Tela frontal com tensão dente de serra aplicada nas PDV - A) tensão nula nas
PDH, B) tensão positiva nas PDH e C) tensão negativa nas PDH.

Se houver calibração podemos medir tensão pelo deslocamento do feixe. Por exemplo, se
o ganho estivesse calibrado em  2V/Divisão, no primeiro caso sem tensão (referencia 0V)
se o traço estiver no meio, no segundo caso como subiu 3 divisões  a tensão medida seria
2V/Div * 3Div = 6V ( em relação à referencia adotada ). No terceiro caso, em relação à
mesma referencia como o deslocamento foi para baixo  e de 3 divisões  o valor seria o
mesmo mas negativo, -6V.

E se fosse aplicada uma tensão quadrada (+6V/-6V) de mesma a freqüência do dente de
serra o que seria visto? E se o dente de serra  tiver freqüência a metade? As figuras 8a e
figura 8b mostram essas possibilidades.

Figura 8:  Aplicando tensão dente de serra e A) tensão quadrada de mesma frequência
às PDV e B) tensão quadrada de frequência o dobro às PDV.

Podemos concluir que, para visualizar uma determinada forma de onda na tela do
osciloscópio a freqüência da forma de onda deve ser maior que a do dente de serra. Na
prática, para visualizar uma determinada forma de onda ajustamos a freqüência do dente
de serra (base de tempo) até aparecer na tela mais de um ciclo da forma de onda.

A) B) C)
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2.3.3 Osciloscópio Padrão

O osciloscópio analógico padrão na maioria das vezes apresenta um painel frontal
semelhante ao da figura 9. Consideraremos apenas o osciloscópio analógico. O manuseio
é muito simples e basicamente consiste em ajustar alguns controles de forma que a forma
de onda apareça estável na tela. A primeira coisa que deveremos aprender é identificar os
controles. A figura a seguir mostra o aspecto geral de um osciloscópio de dois canais.
Observar que a posição dos controles no painel pode diferir de um osciloscópio para outro.

Figura 9:  Osciloscópio analógico padrão.

Os principais controles do osciloscópio são:

• Chave Liga/Desliga: Liga ou desliga o osciloscópio e possibilita o ajuste de intensidade
de brilho.

• Posição: Desloca o feixe verticalmente ou horizontalmente.
• Chave AC/GND/DC: Na posição AC insere internamente um capacitor não deixando

passar tensões continuas. Deve ser usado para medir  a ondulação
(ripple)    de uma tensão. Na posição GND, aterra o amplificador
vertical,  estabelecendo o zero de referencia.  Na posição DC deixa
passar o sinal mais a componente continua. Deve ser usada quando
se deseja observar um sinal que tem um valor médio. A figura 10
mostra as três condições.

Figura 10:  Chave seletora de entrada.
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• Volts/Div: Atenuador vertical que gradua cada divisão na tela. Direção vertical
em volts.

• Time/Div: Varredura ou base de tempo. Gradua cada divisão da tela na
horizontal em segundos. Essencialmente, muda a frequência do
dente de serra.

• Chave Int/Ext./Rede: Na posição INT permite a utilização do sincronismo interno, na
posição EXT dá acesso à entrada de sincronismo externo e na
posição REDE sincroniza a varredura com a rede elétrica.

• Chave +/-: Permite selecionar a polaridade de sincronismo da forma de onda
na tela.

• Nív. de Sincronismo: Permite o ajuste de sincronismo (dá estabilidade para a forma de
onda, estabilizando-a).

• Cal: Saída de um sinal (onda quadrada) interno de frequência e
amplitudes definidas (em geral 1Vpp/1kHz), sendo utilizado para
calibração.

Por exemplo, ligando o sinal calibrado ao canal 1, Figura 11, e os ajustes forem Volts/Div.=1V
/div e  Time/div= 1ms/Div, na tela do osciloscópio aparecerá a forma de onda da Figura
12a,  porém se os ajustes forem Volts/Div.=0,5V/div e Time/div= 0,5ms/Div a mesma onda
quadrada aparecerá como na figura 12b. No caso da Figura 12c os ajustes são Volts/
Div.=0,2V/div e Time/div= 0,2ms/Div.

Figura 1 1: Saída calibrada ligada ao canal 1 com ajustes 1V/Div e 1ms/Div.
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Figura 12:  Sinal quadrado de 1Vpp/1kHz - A) 1V/Div e 1ms/Div, B) 0.5V/Div e 0.5ms/Div
e C) 0.2V/Div e 0.2ms/Div.

Qual das três telas é mais adequada para visualização? Com certeza a da Figura 12C por
dar mais precisão, então a escolha do ganho vertical e da base de tempo são muito
importantes para uma boa visualização.

• Entrada V ertical: Conector que permite entrar com um sinal no amplificador vertical
antes de ser aplicado nas PDV.

2.3.4 Medindo T ensão Contínua

Uma tensão continua aparece na tela do osciloscópio como uma linha continua. Para medir
o valor da tensão continua deve ser contado o numero de divisões, a partir da referencia
zero, que a tensão ocupa na tela. O valor da tensão será igual a:

Medida  = No de divisões x Volts/Div.

Para medir tensão continua você deve obter a linha continua ajustando a base de tempo em
1ms/Div, entrada em GND deslocar o traço para uma posição adequada, na primeira linha
por exemplo.
Escolha um ganho vertical compatível com o valor a ser medido. Em geral a tela tem 8
divisões  desta forma a máxima tensão que pode ser medida se  o ganho vertical for 1V/Div
será de 8V, qualquer valor acima o traço sairá fora da tela (isso considerando que o zero
está na primeira linha), um valor muito pequeno fica difícil de ler o numero de divisões.

Figura 13:  Medindo 5V - A) 1V/Div, B) 5V/div e C) 2V/Div.

A) B)

C)

A) B) C)
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De acordo com a figura 13, para obter a máxima precisão possível deve-se escolher o
menor V/Div  possível que permite ainda obter o traço na tela.

2.3.5 Medindo T ensão Alternada

Em uma tensão alternada temos duas variáveis básicas para medir:

• Tensão pico a pico e período:

O procedimento para medir a tensão alternada é semelhante ao usado para medir tensão
continua, além da escolha adequada do ganho vertical (Volts/Div) a base de tempo
também é importante para que  se veja um sinal de forma adequada na tela. Para explicar
melhor veja os exemplos a seguir. A figura 14 mostra uma tensão senoidal de 10Vp (20Vpp)
e freqüência 1KHz para diferentes ajustes.
Na figura 14 em todos os casos a base de tempo está em 0,2ms/div. O que muda é o
ganho vertical que é 5V/Div na figura 14a,  20V/Div na figura 14b e  2V/Div. Claramente o
melhor ajuste do ganho vertical é o primeiro.

Figura 14:  Medindo 20Vpp/1kHz/senoidal - A) 5V/Div, B) 20V/div e C) 2V/Div.

Para a medida da freqüência o ajuste da base de tempo é importante. Na figura 15 em
todos os casos o ganho vertical é 5V/Div, o que muda é a base de tempo que é 0,2ms/Div.
na figura 15a, 2ms/Div na figura 15b e 50µs/Div na figura 15c. O primeiro caso permite uma
melhor visualização para efetuar medidas de tempo e tensão.

   

Figura 15:  Medindo 1kHz/senoidal  com ganho horizontal em - A) 0.2ms/Div, B) 2ms/div e
C) 50µs/Div.

A) B) C)

A) B) C)
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2.4 Procedimento Experimental

2.4.1 Medindo T ensão Contínua

1. Ajuste a fonte de tensão em 2Vcc,  com o voltímetro digital.
2. Coloque a chave de entrada do osciloscópio em GND, para estabelecer o zero de

referencia, e ajuste a chave da base de tempo (Time/Div.) para 1ms/div. de forma que o
traço apareça nítido na tela.

3. Posicione o traço horizontal na posição mais adequada, por exemplo na linha mais
inferior da tela (use o controle de posição vertical para deslocar o traço). Esse será o
zero de referencia (que pode ser mudado).  Conecte o terra da ponta de prova no terminal
negativo da fonte, e o outro terminal no terminal positivo.

Figura 16:  Medindo tensão contínua - A) Chave de entrada em GND e B) Chave de
entrada em DC.

4. Coloque a chave de entrada  em DC, o traço se deslocará para cima.
5. Coloque o ganho vertical em 5V/Div.
6. Conte o numero de divisões ocupadas na tela, considerando inclusive os décimos de

divisões (3,2 Div. 4,4 Div., etc).
7. Calcule o valor da medida de acordo com o exemplo:

                   Medida = No de divisões x Volts/Div.
8. Anote o valor medido na Tabela 1.
9. Para o mesmo ajuste da fonte, 2V, repita todos os itens de 2 a 8  como ganho vertical

em 1V/Div.
10. Repita todos os itens de 1 a 8 para os outros valores de ajuste da fonte  (5V, 8V, 10V,

15V, -10V). Obs: o Valor -10V é obtido invertendo  as pontas de prova.

Tabela 1:  Valores medidos de tensão CC

Caso 1 Caso 2 Caso 3
V (V ) V /Div Nº de Div. M ed. V /Div Nº de Div. M ed V /Div Nº de Div. M ed.

2 5 1 2
5 5 1 2
8 5 1 2

10 5 1 2
15 5 1 2
-10 5 1 2
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2.4.2 Medindo T ensão Alternada e Período

1. Ligue um dos cabos na saída do GF (Gerador de Funções) e o outro cabo no canal 1.
2. Ajuste o GF (Gerador de Funções) para 1KHz, para isso use um frequencimetro.
3. Com o auxilio do multímetro (em AC), ajuste a saída para 4V (não esqueça que o

multímetro mede valor eficaz ).
4. Ligue o canal 1 do osciloscópio na saída do gerador de funções.
5. Ajuste a base de tempo e o ganho vertical em 5V/Div. de forma a  poder visualizar pelo

menos 2 ciclos na tela.
6. Conte o numero de divisões na vertical que o sinal ocupa de pico a pico e anote na

tabela II. Use o quadriculado para anotar as formas de onda.

     VPP = Nº de Div x Volts /Div.=_________V

7. Conte o numero de divisões na horizontal  que o sinal ocupa em um período  e anote
na tabela II.

  T= Nº de Div x ms/Div.=_________ms.

8. Repita os itens de 2 a 7 para os outros valores de freqüência e amplitude da tabela 2.

Tabela 2:  Valores medidos

Valo res  a ju s tad o s Valo res  med id o s

T(m s ) F(Hz )

1000 4
100 2

5000 1

Freqüênc ia 
(Hz )

VRM S No d iv is õ es  
v ert ica l

VPP(V) No d iv is õ es  
h o rizo n ta l
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F= 100Hz

F = 5000Hz

9. Baseado nas medidas efetuadas escreva as suas conclusões:
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3. Experiência 02:  Associação de Capacitores e Indutores

3.1 Objetivos

1. Comprovar através de medidas, as expressões do equivalente associação série e
paralelo  de capacitores.

2. Comprovar através de medidas, as expressões do equivalente associação série e
paralelo  de indutores.

3.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

3.3 Introdução T eórica

3.3.1 Associação de Capacitores

Assim como resistores, capacitores podem ser associados em série e em paralelo. Em
uma associação série o capacitor equivalente é calculado por:

Simplificando no caso de dois capacitores:

Isto é, são as mesmas expressões usadas na associação paralelo de resistores.

Figura 1:  A) Associação em série de capacitores e B) capacitor equivalente.

Caso os capacitores  tenham polaridade, os mesmos devem ser ligados como na figura 2.

A) B)
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Figura 2:  Associação serie de capacitores polarizados.

Em uma associação paralela os capacitores são ligados de forma a serem submetidos à
mesma tensão, Figura 3.

Figura 3:  A) Associação paralelo e B) Capacitor equivalente.

Caso os capacitores sejam polarizados devem ser ligados de forma que os pólos de mesmo
nome estejam ligados, Figura 4.

Figura 4:  A) Associação paralelo de capacitores polarizados e B) Capacitor equivalente.

A) B)

A) B)
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Em qualquer um dos casos o capacitor equivalente é calculado por:

Em CA um capacitor apresenta uma oposição à passagem da corrente chamada de
reatância capacitiva (XC) sendo calculada por:

Sendo  f a freqüência da corrente em Hz, C a capacitância em Farads e XC reatância  em Ω.
Por exemplo: se f = 60Hz   C=0,1µF então a reatância valerá:

Se esse capacitor for ligado a uma fonte CA de 10VRMS a corrente resultante será de:

Figura 5:  Capacitor de 0.1µF ligado a uma fonte CA de 10V/1kHz.

Se for adicionado outro capacitor em paralelo ao capacitor da figura 5, a capacitância
deve dobrar (0,2µF) e a reatância capacitiva deve cair pela metade consequentemente a
corrente deve dobrar de valor.
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Figura 6:  Associação paralela de dois capacitores de 0.1µF ligada a uma fonte CA de
10V/1kHz.

O contrário, se colocarmos dois capacitores de 0,1µF em série, figura 7, o valor da
capacitância deve cair  pela metade e em conseqüência a reatância dobra de valor e
portanto a corrente terá a metade do valor.

Figura 7:  Associação série de dois capacitores de 0.1mF ligada a uma fonte CA de
10V/1kHz.

A Figura 8a mostra  uma associação serie de  3 indutores , sendo a indutância  equivalente
calculado pela expressão:

A Figura 8b mostra  uma associação paralelo de  3 indutores , sendo a indutância  equivalente
calculado pela expressão:
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Para o caso de dois indutores em paralelo:

Figura 8:  Indutores - A) ligados em série e B) ligados em paralelo.

3.4 Procedimento Experimental

1. Identifique os dois capacitores C1 e C2 na placa M-1103,  figura  9.  Anote na tabela I os
seus valores nominais. Com o auxilio de um multímetro meça a capacitância de cada
um deles separadamente, anotando na tabela I o valor medido. Meça a capacitância da
associação serie de C1 com C2. Anote o valor medido na tabela 1.

Figura 9:  Medindo a capacitância - A) um capacitor e B) associação série.

A) B)

A) B)
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Tabela 1:  Associação série de capacitores

Nom inal M edido
C1 C2 CE C1 C2 CE

2. Identifique os capacitores C5 e C6 na placa 1103, figura 10. Anote na tabela II os valores
nominais e o equivalente calculado. Meça, com um multímetro digital, o valor de cada
um indicando na tabela II o valor medido. Em  seguida ligue os capacitores em paralelo,
conforme figura 10b e meça a capacitância da associação anotando na Tabela 2.

Figura 10:  Medindo a capacitância - A) um capacitor e B) associação paralelo.

Tabela 2:  Associação paralela de capacitores

Nom inal M edido
C5 C6 CE C65 C6 CE

3. Baseado nas medidas efetuadas escreva as suas conclusões.

4. Com um multímetro digital ajuste a fonte CA em 1VRMS , 100Hz, senoidal e ligue a dois
capacitores ligados em série conforme figura 11a. anote na tabela III os valores
esperados de tensão em cada capacitor.

A) B)

A)
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Figura 1 1: Associação série de capacitores e medida de tensão - A) Circuito e B) Layout
proposto.

5. Meça a tensão em cada um dos capacitores e anote na tabela 3.

Tabela 3:  Associação série de capacitores ligados a uma fonte CA.

Tensão esperada Tensão m edida
C1 C2 C1 C2

6. Identifique os três indutores L1, L2  e L3  na placa M-1103,  figura 12.  Anote na tabela
IV os seus valores nominais. Com o auxilio de um multímetro meça a indutância  de
cada um deles separadamente, anotando na tabela IV o valor medido, em seguida meça
a  associação série de L1 com L2 e L3. Anote o valor medido na Tabela 4.

Figura 12:  Medindo a indutância - A) um indutor e B) Associação série.

Tabela 4:  Associação série de indutores

Nom inal M edido
L1 L2 L3 LE L1 L2 L3 LE

B)

A) B)
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7. Identifique os indutores L4 e L5 na placa M-1103, figura 13. Anote na tabela V os valores
nominais e o equivalente calculado. Meça, com um multímetro digital, o valor de cada
um indicando na tabela V o valor medido. Em  seguida ligue os indutores em paralelo,
conforme figura 13b e meça a indutância da associação anotando na Tabela 5.

Figura 13:  Medindo a indutância - A) Um indutor e B) associação paralelo.

Tabela 5:  Associação em paralelo de indutores

Nom inal M edido
L4 L5 LE L4 L5 LE

8. Escreva as suas conclusões baseados nas medidas efetuadas.

A) B)
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4. Experiência 03:  Circuito RC série em CA

4.1 Objetivos

1. Analisar e verificar experimentalmente  um circuito RC serie em CA
2. Medir todas as tensões verificando a relação entre as mesmas.
3. Medir a defasagem entre tensão e corrente.

4.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

4.3 Introdução T eórica

Se  um capacitor  C for ligado  em série com uma resistência R e  a uma tensão alternada
senoidal, a tensão da fonte (Vg)  será distribuída entre a resistência (VR) e o capacitor
(VC), isto é, o circuito se comportará como um divisor de tensão. A relação entre as três
tensões é dada por:

Figura 1:  Circuito RC série.

A oposição à passagem da corrente é chamada de impedância (Z) que  é a combinação
dos efeitos da resistência  (R) e da reatância capacitiva (XC). Valendo a seguinte relação:

, onde:  .
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Em um resistor a corrente está em fase com a tensão, Figura 2.

Figura 2:  A) Circuito puramente resistivo e B) Formas de onda da tensão e corrente em
um resistor.

Em um capacitor a corrente está adiantada de 90o em relação à tensão aplicada, Figura 3.

Figura 3:  A) Circuito puramente Capacitivo e B) Formas de onda da tensão e corrente
em um capacitor.

Em um circuito RC série a corrente total continua adiantada em relação à tensão aplicada
na associação, mas de um ângulo ( h ) menor que 90o calculado por:

h = arccos.(R/Z)

Obs: cos h é chamado de fator de potência do circuito.

Figura 4:  A) Circuito RC e B) Formas de onda da tensão e corrente em um circuito RC
série.

A) B)

A) B)

A) B)



24

4.4 Procedimento Experimental

1. Para o circuito da Figura 5 calcule a reatância, impedância, tensão no capacitor, tensão
no resistor, intensidade da corrente e a defasagem entre a tensão total e a corrente.
Anote os valores na Tabela 1.

Figura 5:  Circuito RC série experimental.

Tabela 1:  Circuito RC série em CA - Valores calculados

F (Hz)

1000

X C (Ω) Z (Ω) V C (V ) V R (V ) I (µA ) h (graus )

2. Monte o circuito da Figura 5 na placa  M-1103A, conforme layout da Figura 6.
3. Ajuste, com o auxilio de um voltímetro digital em AC, a tensão na saída do gerador de

funções (Vg) em 1,5V  (RMS) senoidal/1kHz usando  o osciloscópio ou frequencímetro
para a justar  a freqüência.

4. Ajuste o potenciômetro (POT2)  em 2K (faça o ajuste com os terminais do potenciômetro
em vazio).

5. Com o voltímetro em AC, meça a tensão no gerador (Vg), no capacitor (Vc) e no resistor
(VR). Calcule a corrente no capacitor, que é a mesma do resistor, e anote na Tabela 2.

Figura 6:  Layout do circuito da Figura 5.
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Tabela 2:  Circuito RC em AC - Valores medidos

C (nF)

1000

0f(Hz ) V R (V ) V C (V ) V
g

2 V
R

2 +  V
C

2
h (graus ) I (µA )

6. Como  , então C pode ser determinado por:

 . Calcule C por essa expressão e anote na Tabela 2.

7. Meça a defasagem entre a corrente e a tensão total, para isso use um canal do
osciloscópio para ver a forma de onda de entrada (Vg) e o outro canal  para ver a forma
de onda da tensão em R (que esta em fase com a corrente) conforme Figura 7.

Figura 7:  Medindo a defasagem entre corrente e tensão total.

8. Meça a defasagem no tempo e converta para graus, para isso use uma regra de três
simples. Anote na tabela 3 o valor medido.

9. Ligue C4 e C5 em paralelo e considerando f=1000Hz repita os itens 5 e 6.

Vg=               VC=               VR=                              

10. Compare o valor do capacitor equivalente obtido em 9 com o valor obtido usando a
expressão  CE = C1+C2.

CE =
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11. Ajuste o potenciômetro  em 100Ω no circuito da Figura 8 e o gerador de funções em
1,5VRMS /1kHz. Nessas condições a reatância capacitiva vale 1591Ω, desta forma
podemos considerar desprezível a resistência e podemos afirmar que o circuito é
puramente capacitivo.

Figura 8:  Defasagem entre tensão e corrente em um capacitor - A) Circuito e B) layout na
placa.

12. Anote as formas de onda de entrada (Vg) e na resistência  (VR) e meça o ângulo de
defasagem entre a tensão total (tensão no capacitor) e a corrente. Repare que nessas
condições (XC>> R) podemos afirmar que a defasagem em questão é entre a tensão
no capacitor e a corrente no capacitor (que teoricamente é 90o).

13. Baseado nas medidas escreva as suas conclusões.

A)

B)
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5. Experiência 04:  Filtro Passa Altas e Diferenciador

5.1 Objetivos

1. Analisar o comportamento de um FPA medindo o ganho para várias freqüências.
2. Levantar experimentalmente a curva de resposta em freqüência de um FPA.
3. Analisar um FPA como diferenciador.

5.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

5.3 Introdução T eórica

Filtros são circuito projetados para deixar passar somente determinadas freqüências,
bloqueando outras. Filtros passivos são construídos com  resistores, capacitores e indutores,
tendo ganho de no máximo 1, não necessitando de fonte  de alimentação. Em relação à
forma como se comportam em freqüência os filtros se classificam em:

• a) FPB: Filtros Passa Baixas;
• b) FPA: Filtros Passa Altas;
• c) FPF: Filtros Passa Faixa;
• d) FRF: Filtros Rejeita faixa.

5.3.1 Filtro Passa Altas

O circuito da Figura 1a é basicamente o circuito RC estudado anteriormente no qual se
define entrada (Ve) e saída (Vs). Esse circuito tem ganho próximo de 1 acima da freqüência
de corte e o ganho diminui abaixo da freqüência de corte.  A freqüência de corte, também
chamada de freqüência de meia potência, é determinada  por:

As figuras 1b e 1c mostram as curvas de resposta em freqüência do ganho ( )do ganho

em dB ( )).
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Figura 1:  A) Filtro Passa Alta, B) e C) curvas de resposta em freqüência.

Observe a queda de 20dB/década do ganho abaixo da freqüência de corte.

O  circuito da Figura 1A pode ser usado como um diferenciador, isto é, um circuito que na
saída responde com um sinal que é proporcional á derivada do sinal de entrada, isto é:

Desta forma, se a entrada for uma onda quadrada, a saída terá pulsos muito estreitos,
conforme Figura 2.

Figura 2:  Formas de onda de entrada e saída de um circuito diferenciador.

5.4 Procedimento Experimental

1. Para o circuito da Figura 3 calcule a freqüência de corte e o valor da tensão de saída na
freqüência de corte.
Anote.

fc=               Vs=

A) B) C)
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Figura 3:  Circuito FPA experimental.

2. Monte o circuito da Figura 3 na placa M-1103A de acordo com o layout da Figura 4.
Ajuste o gerador de funções em 2VPP/1kHz/senoidal e para cada um dos valores de

freqüência da Tabela 1 meça a tensão na saída (VSpp), calcule o ganho ( ) e o ganho

em dB (  ).

Figura 4:  FPA layout na placa M-1103A

Tabela 1:  Medida do ganho para várias frequências no FPA

f(Hz ) 20k 10k 2k 1k 800 500 200 100 50

G anho (       )

V S P P (V )

G anho                 (dB )

OBS: A amplitude da entrada deve ser sempre a mesma para todas as freqüências.

3. Com os dados obtidos na Tabela 1, desenhe o gráfico do ganho em dB em função da
freqüência, e para isso use papel monolog, indicando no eixo vertical o ganho em dB e
no eixo horizontal a freqüência. Determine a freqüência de corte a partir do gráfico
(frequência na qual o ganho cai 3dB em relação ao patamar).

4. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas e  no gráfico obtido no item 3.
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5. Monte o circuito da figura 5 ajustando o gerador de funções em onda quadrada, máxima
saída, 100Hz. Anote as formas de onda de saída  (VS) e entrada (Ve) .

Figura 5:  Circuito RC com diferenciador.

6. Mude a onda para senoidal e repita o item 5. O que muda?

7. Baseado nas medidas e observações efetuadas escreva as suas conclusões.
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6. Experiência 05:  Filtro Passa Baixas e Integrador

6.1 Objetivos

1. Analisar o comportamento de um FPB medindo o ganho para varias freqüências.
2. Levantar experimentalmente a curva de resposta em freqüência de um FPB.
3. Analisar um FPB como integrador.

6.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

6.3 Introdução T eórica

O circuito da figura 1a se comporta como um filtro passa  baixas, isto é, deixa passar todos
os sinais com freqüência abaixo da freqüência de corte (fC) atenuando os sinais acima da
freqüência de corte. A freqüência de corte é dada por:

A Figura 1b e 1c mostram  a curva de resposta em freqüência, a primeira com o ganho
dado pela relação entre tensão de saída (VS) e a tensão de entrada (Ve) e a segunda o
ganho é dado em dB (decibéis), sendo assim calculado:

Figura 1:  A) Filtro Passa Baixa, B) e C) Curvas de resposta em frequência.

É importante notar no gráfico da Figura 1c a inclinação após a freqüência de corte, 20dB/
década, isto é, acima da freqüência de corte o sinal é atenuado de 10 vezes toda vez que a
freqüência for multiplicada por 10. Por exemplo, considerando um FPB com fc=1kHz, e
sinal senoidal de entrada de 10Vpp. Se a freqüência de entrada for 10KHz a saída será
aproximadamente igual a 1Vpp. De uma forma geral a  expressão do ganho em função da
freqüência pode ser calculada por:
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O mesmo circuito da Figura 1a pode ser usado como um integrador, isto é, um circuito
que na saída responde com um sinal que é proporcional á integral  do sinal de entrada,
isto é:

Desta forma se a entrada for uma onda quadrada a saída será uma onda triangular, Figura
2.

Figura 2:  A) Filtro Passa Baixa, B) e C) Curvas de resposta em frequência.

6.4 Procedimento Experimental

1. Para o circuito da Figura 3 calcule a freqüência de corte e o valor da tensão de saída na
freqüência  de corte .

      Anote.

Figura 3:  Circuito FPB experimental.

fc=            Vs=
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2. Monte o circuito da figura 3 na placa M-1103A de acordo com o layout da figura 4. Ajuste
o gerador de funções em 2VPP/1kHz/senoidal e para cada um dos valores de freqüência

da tabela I meça,  com o osciloscópio, a tensão na saída (VSpp), calcule o ganho ( )

e o ganho em dB ( ).

OBS: A resistência é obtida ajustando um potenciômetro em 10K (faça o ajuste em vazio).
Ligue o canal 1 do osciloscópio na entrada e o canal 2 na saída. O ajuste de
freqüência pode ser feito pelo frequencímetro do multímetro ou osciloscópio.

Figura 4:  FPA layout sugerido.

Tabela 1:  Medida do ganho para várias frequências no FPB

f(Hz ) 20k 10k 2k 1k 800 500 200 100 50

G anho (       )

V S P P (V )

G anho                 (dB )

OBS: A amplitude da entrada deve ser sempre a mesma para todas as freqüências.

3. Com os dados obtidos na Tabela 1 desenhe o gráfico do ganho em dB em função da
freqüência, e para isso use papel monolog, indicando no eixo vertical ganho em dB e no
eixo horizontal a freqüência. Determine a freqüência de corte  a partir do gráfico
(freqüência na qual o ganho cai 3dB em relação ao patamar).

4. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas e  no gráfico obtido em 3.
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5. Monte o circuito da Figura 5 ajustando o gerador de funções em onda quadrada, máxima
saída, 20kHz. Anote as formas de onda de saída  (VS) e entrada (Ve).

Figura 5:  Circuito RC como integrador.

6. Mude a onda para senoidal e repita o item 5. O que muda?

7. Baseado nas medidas efetuadas escreva as suas conclusões.
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7. Experiência 06:  Circuito RLC Série - Ressonância

7.1 Objetivos

1. Analisar o comportamento de um circuito RLC medindo o ganho para varias freqüências.
2. Levantar experimentalmente a curva de resposta em freqüência de um  circuito ressonante.
3. Medir experimentalmente a freqüência de ressonância.

7.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

7.3 Introdução T eórica

A figura 1 mostra um circuito RLC série. Para esse circuito define-se a freqüência de
ressonância (f0) como sendo a freqüência para a qual a reatância capacitiva (XC) é igual à
reatância indutiva (XL), isto é, na ressonância o circuito será puramente resistivo e a
impedância será mínima sendo igual a R. A freqüência de ressonância é calculada por:

 sendo L em Henry (H) C em Farad (F) e f0 em Hertz(Hz).

Figura 1:  Circuito RLC série.

A intensidade da corrente no circuito é calculada por:

 onde V
e
 é a tensão aplicada no circuito e Z a impedância  que é dada por:

.
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Como na freqüência de ressonância  XL=XC a impedância torna-se Z=R e mínima e portanto
a corrente é máxima na ressonância valendo:

Se a freqüência for variada ao redor da freqüência de ressonância a corrente variará. A
Figura 2 mostra a curva de resposta em freqüência do circuito da Figura 1.

Figura 2:  Curva de resposta em frequência do circuito RLC série.

De acordo com o gráfico o circuito pode ser usado como filtro passa faixa, isto é, todos os
sinais com freqüência próximo da de ressonância passam sem sofrer atenuação, fora da
faixa (f

cs
-f

ci
) os sinais serão atenuados.

7.4 Procedimento Experimental

1. Para o circuito da figura 3 calcule a freqüência de ressonância e anote.

f
O
=

2. Para o circuito da Figura 3 calcule a tensão na resistência para as freqüências: 5kHz,
         20kHz, 30kHz, 35kHz, 40kHz, 50kHz e 65kHz. Anote na Tabela 1, considerar que o
       gerador tem Vg=1VPP.

Tabela 1:  Resposta de um circuito RLC a diversas freqüências – Valores calculados

f(K Hz ) 5 20 30 35 40 50 65
V R3(m V )
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Figura 3:  Circuito RLC série experimental.

3. Monte o circuito da figura 3 de acordo com layout da figura 4. Ajuste o gerador de
        funções em 1 VPP e para cada freqüência da tabela II meça, com o osciloscópio, o
        valor da tensão de pico a pico na resistência equivalente de 560 em paralelo com
        o potenciômetro de 1k (33 Ohms) .

Obs: o resistor de 33 Ohms é obtido ajustando um potenciômetro de 1K em paralelo
      com o resistor de 560 Ohms fixo (R4), podendo ser um valor entre 30 Ohms e 40
      Ohms.

4. A partir das  medidas calcule o ganho em dB ( ) anote na Tabela 2.

Figura 4:  Layout do circuito da Figura 3.

Tabela 2:  Resposta de um circuito RLC série a diversas frequências - Valores medidos

f(k Hz) 5 20 30 35 40 50 65

Ganho(dB )

VG(V )

V R3pp(m V )
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5. Com os dados da Tabela 2 levante o gráfico do ganho em função da freqüência e para
isso use papel monolog indicando no eixo vertical o ganho e no eixo horizontal a
freqüência.

6. A partir do gráfico determine o valor da  freqüência de ressonância e compare com o
valor calculado.

7. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas efetuadas.
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8. Experiência 07:  Circuito RLC Paralelo

8.1 Objetivos

1. Analisar o comportamento de um circuito RLC medindo o ganho para varias freqüências.
2. Levantar experimentalmente a curva de resposta em freqüência de um  circuito ressonante.
3. Medir experimentalmente a freqüência de ressonância.

8.2 Materiais Utilizados

1. Multímetro Digital. (1)
2. Osciloscópio Duplo traço (1)
3. Modulo M-1103A. (1)

8.3 Introdução T eórica

A figura 1 mostra um circuito RLC paralelo. Esse circuito também tem uma freqüência de
ressonância que é calculada por:

Figura 1:  Circuito RLC paralelo.

A intensidade da corrente é determinada pela impedância  que é dada por:

      

Na ressonância a impedância é máxima e a corrente é mínima, para qualquer outra freqüência
a impedância diminui e a corrente aumenta. A Figura 2 mostra esse gráfico.
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Figura 2:  Curva da impedância em função da frequência.

7.4 Procedimento Experimental

1. Para o circuito da Figura 3 calcule a freqüência de ressonância e anote.

fO=

Figura 3:  Circuito RLC paralelo experimental.

Obs: o resistor de 33 Ohms é obtido ajustando um potenciômetro de 1K em paralelo
      com o resistor de 560 Ohms fixo (R4), podendo ser um valor entre 30 Ohms e 40 Ohms.

2. Monte o circuito da Figura 3 de acordo com layout da Figura 4. Ajuste o gerador de
      funções em 1VPP e para cada freqüência da Tabela 1 meça, com o osciloscópio, o
     valor da tensão de pico a pico no capacitor.

3. A partir das  medidas calcule o ganho em dB (  anote na tabela I.
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Figura 4:  Layout do circuito da Figura 3.

Tabela 1:  Resposta de um circuito RLC paralelo - Valores medidos

f(k Hz ) 5 20 30 35 40 50 65
V G  (V )

V 33(m V )
Ganho(dB )

4. Com os dados da tabela I levante o gráfico do ganho em função da freqüência e para
isso use papel monolog indicando no eixo vertical o ganho e no eixo horizontal a
freqüência.

5. A partir do gráfico determine o valor da  freqüência de ressonância e compare com o
valor calculado.

6. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas efetuadas.
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