
 Experimentos 
Os experimentos propostos foram idealizados para aulas de laboratório de 2 horas de duração e  

osciloscópios digitais, que permitem medir amplitude, tempo e frequência automaticamente, descarregar a 
imagem na tela do osciloscópio diretamente em uma impressora, ou capturar formas de onda com um 
computador.  
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Notas sobre os instrumentos 
A. Precisão de alguns instrumentos: 

Antes de desperdiçar tempo querendo medir com mais precisão do que os instrumentos 
permitem, tenha presente a precisão nominal dos instrumentos: 

1. O erro do multímetro digital Minipa ET 2002 é de 

±(1% do valor de leitura + 1 dígito)  

Exemplo: Se R = 46.8 Ω, então ΔR = 46.8/100 + 0.1 ≈ 0.6 Ω. 
Não se esqueça de verificar o zero do multímetro para medidas na 
escala de 0-200 Ω !! 

2. O erro de medição com o osciloscópio digital Tek TDS 210 
depende de quantas formas de onda são utilizadas para a 
média. Para uma média de 16 (ou mais) formas de onda 
utilizando os cursores, o erro nas medidas de diferenças de 
voltagem é 

±(3% do valor de leitura + 5% da escala V/div)  

e, nas medidas de tempo,  

±(0.01% do valor de leitura + 0.4% da escala s/div + 0.4 ns). 

Exemplo 3-1: Se a leitura de uma diferença de voltagem é V = 12.0 V na escala de 2 V/div, então  
ΔV = (3*12.0/100 + 2*0.05) = 0.46 V ≈ 0.5 V (Erro relativo ≈ 4%). 

Exemplo 3-2: Se mede t = 600 ns na escala de 100 ns/div, então 
Δt = (0.01*600/100 + 0.4*100/100 + 0.4) ns = (0.06 + 0.4 + 0.4) ns ≈ 0.9 ns (Erro relativo = 0.15%). 

 
Note que, com osciloscópio, medidas de tempo são geralmente muito mais precisas que medidas de 
voltagem! 

 
B. Impedância interna de alguns instrumentos: 

Osciloscópio Tek TDS 210 (em acoplamento dc): R = 1 MΩ ± 2% em paralelo com C = (20 ± 3) pF 
Gerador de funções Tek CFG253 e CFG250: R = 50 Ω ± 10% 
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Experimento 0: Medidas de resistências, capacitâncias e indutâncias 
Em todos os experimentos o aluno deve medir os valores de resistência, capacitância e indutância (R, 

C e L) dos componentes utilizados nas montagens. Existem instrumentos específicos para cada tipo de 
componente, mas podemos determinar os valores de R, C e L utilizando os instrumentos essenciais que 
são disponíveis em todo laboratório de Física básica. Resistências, inclusive e a resistência interna de um 
indutor (RL), são medidas facilmente com multímetro. Porém, a resistência interna de um gerador, RG, não 
pode ser medida com multímetro. Medidas de RG, C e L podem ser feitas utilizando osciloscópio e 
gerador de funções, como explicado a seguir. 

O registro do experimento começa sempre anotando os componentes (valores nominais e número 
identificador) e instrumentos (modelo, características principais e Nº de série ou Nº de patrimônio) a 
utilizar. Por exemplo:  

• Resistores de 150 Ω (#2) e 10 kΩ (#1), Capacitor de 0,22 uF (#3) e indutor de 50 mH (#7) 
• Osciloscópio digital Tektronix TDS1000 (60 MHz, 1 MΩ), Nº 08/20505.  
• Gerador de Funções Tektronix CFG 253 (3 MHz) Nº 08/14921;  
• Multímetro MIC 2200 (3 dígitos, menor escala 200 Ω) Nº 08/20619.    

0.1 Medida da resistência interna de um gerador de funções 
Um gerador de funções típico pode operar na faixa de 1 Hz a 1 MHz, gerando várias formas de onda 

diferentes (senoidal, triangular e retangular sendo as mais comuns) com voltagens pico-a-pico de até uns 
20 Volts e correntes de até uns 200 mA. Em geral, a impedância interna de um gerador de funções, ZG, 
depende da freqüência e do tipo de forma de onda. Porém, se instrumento for bem construído, em toda a 
faixa de operação esta impedância é puramente resistiva, de valor ZG = RG, e independente da freqüência, 
forma de onda ou corrente. Um valor típico de RG é de 50 Ω.    

Para determinar o valor de RG medimos a voltagem de saída (V0) sem carga (i.e., ligando o 
osciloscópio diretamente ao gerador) e, logo após, a voltagem V sobre um resistor de carga aferido, de 
valor R.  

RG

V0

R
RG

V

 

Figura 0.1. Medindo a resistência interna de um gerador. 

Dado que V = RI = RV0/(R + RG), temos que 

 RG = R[(V0/V – 1)] = R(x – 1). [0.1] 

onde x = V0/V . O erro experimental será (dado que Δ(x – 1) = Δx) 
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onde Δx = (V0/V) [(ΔV0/V0)2 + (ΔV/V)2]1/2.   

Assim, para uma boa precisão, x − 1 deve ser grande, o que implica que R deve ser menor que RG. 
Porém, se R for muito pequeno teremos três problemas, um é que a voltagem V a ser medida será 
proporcionalmente pequena e, portanto, difícil de medir no osciloscópio, o segundo é que poderemos 
estar puxando mais corrente do que aquela para a qual o gerador for projetado e, o terceiro, é que o 
próprio valor de R será difícil de medir com multímetro. Se o valor nominal de RG é de 50 Ω, um bom 
valor de R poderá ser 10 Ω. Se R for medido com precisão de 1% e as voltagens com 3%, o erro em RG 
será de ∼ 5 %.  

0.2 Medidas de capacitância 
A capacitância de um capacitor, C, pode ser medida de várias maneiras. Um dos métodos mais 

simples consiste em medir a constante de tempo τ = RC de carga ou descarga ou descarga do capacitor a 
través de uma resistência. O resistor deve ser tal que R << 1 MΩ (a impedância interna do osciloscópio) e 
R >> 50 Ω (a impedância interna do gerador), ou seja, tipicamente, 1 kΩ < R < 10 kΩ.   

a) Método do Circuito Integrador: Este método é bastante rápido. O circuito utilizado, mostrado na 
Figura 0.2(a), é o assim chamado circuito integrador RC. Se C for muito pequena, C < 10 nF, é essencial 
utilizar pontas de prova, para evitar que a capacidade do cabo coaxial (~100 pF por cada metro) se some a 
C (a constante de tempo medida será maior que o esperado). 

Ajustes:  

• Preparar o gerador para o modo de onda quadrada.  
• Selecionar o menu do trigger do osciloscópio e escolher o canal 1 como fonte de sincronismo.  
• Verificar nos dois canais que estejam no modo de acoplamento de corrente contínua e que o ganho 

vertical esteja no modo “grosso” (COARSE) e multiplicador em “vezes 1” (x1).  
• Ajustar a frequência do gerador (e a escala de tempo do osciloscópio) de modo a observar na saída 

uma onda perfeitamente triangular, como ilustrado na Figura 0.2(b). Isto garante que o período seja  
T << τ.  

• É importante observar a forma de onda no gerador (canal 1), que deve ser quadrada, sem 
deformações. A presença de deformação indica que R não é muito maior que a resistência interna 
do gerador. Nesse caso deve trocar o resistor por outro de maior valor. 

• Operar o osciloscópio no modo de média (ACQUIRE) sobre 128 amostras.  
• Selecionar no osciloscópio o modo de medição automática (Measure) e escolher as medidas de 

período no canal 1 (T) e as voltagens pico-a-pico nos canais 1 e 2 (V1pp e V2pp).    

εpp

a)
R

C

V1 V2 b)

Vpp

T

V1(t)

V2(t)

 

Figura 0.2. (a) Circuito integrador para medir C. (b) Formas de onda observadas no osciloscópio. 
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Para o circuito integrador com onda quadrada, se T << τ temos que (veja a seção 7.1) V2pp = V1pp T/4τ 
e, como τ = RC,   

  
pp

pp
RV

TV
C

2

1
4

= . [0.3] 

O erro nesta medida vem dado por 
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Geralmente o erro relativo do osciloscópio é da ordem de 3 % para medidas de voltagem e 0.1% para 
períodos e, se R for medido com erro de 1 %, o erro relativo neste método será ΔC/C  ≈ 4.4%.  

Para medidas mais precisas podemos medir o tempo de carga do capacitor entre dois níveis de tensão. 
Isto é explicado a seguir para a descarga do capacitor, mas o método se aplica também para a carga.   

b) Método do Circuito Diferenciador: Este método é ligeiramente mais demorado que o do caso (a), 
mas também ligeiramente mais preciso. Aqui utilizamos o circuito da Figura 0.3(a), chamado circuito 
diferenciador RC. Como no caso (a), R >> 50 Ω garante que, dentro do erro experimental, τ não depende 
do valor preciso da resistência interna do gerador. 

δt Δδt
δt Δδt

V1

V2

V1

V2

V1a)

V2V1 C

R

b)

V2

V2V1 C

R

 

Figura 0.3. (a) Circuito diferenciador para medir C. (b) Detalhe da forma de onda observada no 
osciloscópio no canal 1. No quadro, formas de onda nos canais 1 e 2 quando o período não é 
suficientemente grande.    

Ajustes: 

• Preparar o gerador para o modo de onda quadrada.  
• Selecionar o menu do trigger do osciloscópio e escolher o canal 1 como fonte de sincronismo.  
• Verificar nos dois canais que estejam no modo de acoplamento de corrente contínua.  

Janeiro de 2010 F-429  



86 Circuitos de corrente alternada  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

• A forma de onda no canal 1 deve ser quadrada, sem deformações. A presença de deformação indica 
que R não é muito maior que a resistência interna do gerador. Nesse caso deve trocar o resistor por 
outro de maior valor. 10 kΩ devem ser suficientes. 

• Ajustar a frequência do gerador (e a escala de tempo do osciloscópio) de modo a observar na saída 
uma onda típica de exponencial decrescente, como ilustrado no quadro da Figura 0.2(b). Abaixar a 
frequência até garantir que o capacitor descarrega completamente em cada semiciclo (para isto, 
basta com T > 10τ).   

• Expandir as escalas horizontal e vertical do osciloscópio de modo a ver a queda exponencial em 
detalhe, como na Figura 0.3(b), com o nível de zero volts (indicado por uma pequena seta no lado 
esquerdo da tela do osciloscópio).  

• Deslocar verticalmente o canal 2 até fazer coincidir o nível de zero volt com a primeira linha 
horizontal (contando de baixo para cima) da escala.  

• Deslocar horizontalmente a exponencial de modo que cruze exatamente com a sétima linha 
horizontal e com a primeira linha vertical (contando de esquerda à direita).    

• Operar o osciloscópio no modo de média (ACQUIRE) sobre 128 amostras.  
• Selecionar no osciloscópio o modo de medição com cursores do tipo “tempo”. Posicionar o 

primeiro cursor sobre a primeira linha vertical (isto será t = 0 para nós) e com o segundo cursor 
meça o tempo em que a exponencial passa pela terceira linha horizontal (δt).    

Como a voltagem segue a lei exponencial V(t) = V(0) exp(−t/τ),  

 V(δt)/V(0) = exp(−δt/τ)  

Se a exponencial está como na Figura 0.3(b), então V(δt)/V(0) = 2/6 e teremos 

 τ = δt / ln(3) = 0.910 δt [0.4] 

O fator numérico na eq. [0.4] depende de quais níveis de voltagem foram escolhidos para medir δt. 
Por exemplo, se o segundo cursor se ajusta para medir o tempo de cruzamento com a segunda linha 
horizontal, então V(δt)/V(0) = 1/6 e o fator na [0.4] será 1/ln(6) = 0.588. Se o seu osciloscópio tiver 
cursores para medir voltagens, a medida pode ser agilizada ajustando a amplitude do gerador para uns 3 V 
pico-a-pico, deslocando a forma de onda de modo de fazer V(0) = 2.72 V e escolhendo δt como o ponto 
onde a onda cruza a linha horizontal de 1 V. Neste caso δt coincide com τ, pois ln(2.72) ≈ 1.  

Note que neste método não medimos as voltagens em si, mas apenas o tempo em que uma 
determinada forma de onda passa por duas linhas horizontais da grade. Uma possível fonte de erro é a 
linearidade do osciloscópio, ou seja, deformações da forma de onda verdadeira, que se traduzem em um 
erro no fator numérico na eq. [0.4]. Isto tem a ver com a precisão do conversor analógico-digital do 
osciloscópio e o número de médias, sendo da ordem de 1 % num traço simples e ~0.1 % quando fazemos 
uma média sobre 128 formas de onda.  

Medidas de tempo com osciloscópio são, em geral, muito mais precisas que medidas de voltagem. 
Com osciloscópios digitais, tipicamente, tempos se determinam com erro de 0.2% e voltagens com erro 
de 4%.  

A principal fonte de erro neste método vem da incerteza experimental em decidir quando a 
exponencial cruza a linha horizontal escolhida. Esta incerteza (vide Figura 0.3(b)) se estima movendo o 
segundo cursor levemente em um sentido e no outro, estimando o intervalo Δδt dentro do qual o cursor 
parece coincidir com o cruzamento da exponencial e a segunda linha horizontal. Com este método é 
possível obter τ com erro da ordem de 0.5%. Geralmente Δδt/δt é menor que ΔR/R (tipicamente 1%), 
portanto, o erro em C será menor ou da ordem de 2%.   

Prof. Hugo Fragnito Unicamp - IFGW  
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0.3 Medidas de indutância 
Indutores podem ser medidos observando formas de onda como no caso de capacitores. Porém se 

dispormos de um capacitor já medido, é mais rápido o método da figura de Lissajous. Este método está 
ilustrado na figura Figura 0.4. Monta-se um circuito RLC série com um capacitor conhecido e um resistor 
de qualquer valor.  

L C

R

V2V1

XY

 

Figura 0.4. Circuito para medir L pelo método da figura de Lissajous. Fora da ressonância se 
observa uma elipse que, na ressonância, degenera em uma reta. 

O valor de C deve ser >> 1 nF para que o resultado não dependa da capacitância parasita dos cabos 
utilizados, e grande suficiente para que a frequência de ressonância caia na região onde o osciloscópio 
tem mais precisão (entre centenas de Hz e 1 MHz). O canal 1 do osciloscópio é ligado ao gerador, de 
modo que V1(t) é a voltagem aplicada, e o canal 2 ao resistor, de modo que V2 = RI(t) é proporcional à 
corrente. Agora variamos a freqüência do gerador até que V2 tenha a máxima amplitude possível, o que 
acontece na ressonância: 
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Para determinar a condição de ressonância com mais precisão mudamos o osciloscópio para o modo 
X-Y. No caso geral, se f ≠ f0 se observa uma elipse, como ilustrado na Figura 0.4. Se f = f0 esta elipse 
degenera em uma reta. Ampliando as escalas X e Y podemos ver que a “reta” vira dupla, ou seja, na 
realidade era uma elipse muito esmagada. Na ressonância exata, as duas retas se transformam em uma só, 
indicando a ressonância, dentro do mínimo erro experimental possível. Nesta situação voltamos o 
osciloscópio ao modo normal (Y-t) e medimos a freqüência no canal 1.  
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já que com osciloscópio digital o erro relativo em medidas de freqüências (entre centenas de Hz alguns 
MHz) é menor que 0.1 %, entanto que o erro em C é da ordem de 1 % ou mais. Note que o valor de L na 
eq. [0.6] não depende de R, mas a precisão com a qual determinamos f0 sim. Isto se deve a que a acuidade 
da ressonância depende da resistência total do circuito (R + RL + RG). Bons resultados se obtêm com R < 1 
kΩ.  
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Experimento I: Filtros 
Objetivos: 

1. Determinar a resposta em frequência de filtros RC passa-baixos e passa-altos. 

2. Descrever o comportamento de filtros através de gráficos de transmitância (em decibéis) como 
função do logaritmo da frequência (diagramas de Bode). 

Preparação: 

1. Para cada um dos circuitos da Fig. I.1 faça um dedução sucinta da função de transferência (H = V2/V1 
= |H| e jφ, como função da freqüência angular, ω). (Veja o Cap. 4) 

2. Simule o experimento em um computador utilizando os valores C = 0.22 µF e R = 150 Ω. Faça 
gráficos (com pelo menos 100 pontos, f variando ente 10 Hz e 10 MHz) de transmitância (T = 
|V2/V1|2) e da fase (φ) como função da frequência em escala linear e em escala logarítmica (expresse T 
em decibéis, TdB = 10 log T). Porque o gráfico em escala logarítmica é melhor que em escala linear? 
Quanto vale T para frequência de corte fc = 1/(2πRC)? Que acontece para f >> fc e para f << fc? 

3. Que mudanças cabem esperar nos diagramas de Bode se o capacitor não é ideal e tiver uma 
resistência série de 5 Ω? E se tiver uma resistência em paralelo de 10 MΩ? [Dica: pense nos limites f 
/fc << 1 ou f /fc >> 1, onde pode desprezar ωRC ou 1/ωRC; note também que V1 na Fig. 1.1 é a 
voltagem de entrada, não a fem do gerador].  

4. Mostre que trocando o capacitor por um indutor com indutância L = R2C o filtro passa-altos da Fig. 
I.1A vira um passa-baixos com a mesma resposta em frequência que o da Fig. I.1B e vice-versa 
(porém, com a fase trocada de sinal). Por que o filtro RC é muito mais utilizado do que o filtro RL? 

5. Mostre analiticamente que nos diagramas de Bode [TdB versus log(f )] as retas assíntotas para f >> fc e 
f << fc se cruzam em fc.  

6. Se V1 e V2 são medidos com erro de 4% e a freqüência com erro de 0.2%, mostre que as barras de erro 
no diagrama de Bode são de ±0,5 dB na vertical e ±0,0009 na horizontal. (Note que a barra horizontal 
é tão pequena que não é possível desenhá-la!) 

C

R

V2V1

gerador

R

C

V2V1

gerador

A) B)

 
 

Fig I.1. A) Filtro RC passa–altos. B) Filtro RC passa–baixos. Ligar V1 e V2 respectivamente nos canais 1 e 2 do 
osciloscópio. Valores nominais C = 0,22 µF, R = 150 Ω.  

Roteiro: 
1. Identifique os componentes e instrumentos utilizados (modelo, características principais e Nº de 

série ou Nº de patrimônio).  
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2. Meça C (valor nominal de 0,22 µF) com o método (a) do Experimento 0. [Se já o fez anteriormente e 
estiver utilizando o mesmo capacitor, não precisa medir novamente; apenas escreva o valor de C ± 
ΔC e a referência (pág. Nº, onde Nº é o número da página do seu caderno onde esta medida foi 
registrada).]  

3. Monte o circuito da Figura I.1A com um resistor de 150 Ω (nominal) e ligando o gerador no modo de 
onda senoidal. Meça R com multímetro. Utilizando os valores de R ± ΔR e C ± ΔC determine o valor 
esperado para freqüência de corte e seu desvio, fc|esperado = (fc ± Δ fc), onde  

22
cc )/()/( CCRRff Δ+Δ=Δ  

4. Meça V1 e V2 variando f entre 10 Hz e 1 MHz com três valores por década seguindo a seqüência 1-2-
5-10 (ou seja: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M e 2 MHz). 
Ajuste a amplitude do gerador para 2 V pico-a-pico (utilize 20 V só no caso em que V2 for muito 
pequena). Procedimento para medir rápido: ajuste o gerador para ~1 kHz e meça o primeiro ponto 
(não precisa que seja exatamente 1.00 kHz, qualquer valor entre 990 Hz e 1.10 kHz é bom); sem 
mexer no dial da frequência, aperte os botões de décadas para colher os dados correspondentes a 
frequências perto de 10, 100, 10k, 100k e 1 MHz; depois ajuste o dial para ~2 kHz e repita o 
procedimento apertando os botões de décadas; finalmente ajuste para ~5 kHz e repita.    

5. Faça um gráfico de TdB = 10 log |V2/V1|2 versus log f diretamente no quadriculado do caderno (escolha 
três quadrinhos para uma década no eixo horizontal e 4 quadrinhos para 10 dB na vertical). (Se 
escolheu as freqüências como sugerido no item 4 terá um gráfico com 16 pontos experimentais e 
aproximadamente eqüidistantes no eixo horizontal. É importante fazer o gráfico ao mesmo tempo que 
preenche a tabela – não espere a completar a tabela para depois fazer o gráfico! O gráfico é a melhor 
forma de ver que tudo está andando corretamente e dá tempo de refazer uma medida duvidosa antes 
de mudar a frequência.  

6. No gráfico: (a) trace as retas assíntotas e determine, pelo cruzamento destas, a frequência de cotovelo 
e sua incerteza (f0 ± Δf0)Gráfico e (b) determine a inclinação da reta assintótica inclinada e sua incerteza, 
em decibéis por década (dB/dec),  compare com o valor esperado de 20 dB/dec.  

7. Repita os passos 3 a 6 para o circuito da Figura I.1B, colocando os dados experimentais no mesmo 
gráfico do item 5.  

8. Havendo tempo, repita o experimento substituindo o capacitor por um indutor. Meça L e a resistência 
interna do indutor.    

Tarefas de casa: 

1. Faça um único gráfico contendo as duas funções esperadas (que já gerou no item 2 da preparação, 
mas agora colocando o valor medido de τ = RC no item 2 do roteiro) junto com os pontos 
experimentais dos dois filtros. Explique quaisquer discrepâncias (ver item 3 da preparação). 

2. Faça ajustes lineares, para os pontos afastados do cotovelo, pelo método de mínimos quadrados 
(softwares populares como Origin e Excel fazem isto automaticamente), determinando assim, nos 
diagramas de Bode, a inclinação (dB/dec) e seu desvio. Compare com os resultados obtidos 
graficamente [vide item 6(b)] e com os valores esperados (±20 dB/dec). (Origin dá 
automaticamente os valores médios dos coeficientes linear e angular com seus respectivos erros. 
Excel dá também os valores médios, mas para obter os erros dos coeficientes é um pouco mais 
complicado – veja no help do Excel como usar a função LINEST).   
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Experimento II: Circuitos ressonantes 
Objetivos: 

1. Estudar experimentalmente o fenômeno de ressonância em circuitos RLC. 

2. Determinar a frequência de ressonância, largura de banda, fator de qualidade e outros parâmetros 
que descrevem a ressonância. 

Preparação:  

1. Faça uma dedução sucinta das equações pertinentes (inclua a resistência parasita série do indutor, RL, 
na sua análise). (Cap. 5) 

2. Simule os experimentos em um computador utilizando C = 0.22 µF, L = 50 mH, RL = 48 Ω, e três 
valores de R: 47 Ω, 150 Ω e 470 Ω. Faça um gráfico de potência dissipada em R versus f (as 3 curvas 
no mesmo gráfico) e outro gráfico com as 3 curvas de transmitância em decibéis (TdB = 
10×log(|V2/V1|2)) versus log( f /Hz) (ou seja, diagramas de Bode).   

C

L C

R

V2V1
R

V2V1A) B) L

 
 

Fig. II.1. A) Filtro RLC passa–banda. B) Filtro RLC passa–baixos. Ligar V1 e V2 
respectivamente nos canais 1 e 2 do osciloscópio.  

Roteiro: 

1. Anote os instrumentos e componentes utilizados  

2. Meça a capacitância C, a indutância L, e todas as resistências a utilizar, inclusive a resistência série do 
indutor, RL. [Se já o fez nos experimentos anteriores e estiver utilizando os mesmos componentes 
escreva os valores com seus desvios e a referência (pág. Nº)]. Utilizando valores medidos de L e C 
determine os valores esperados de:  

(a) a freqüência de ressonância e sua incerteza, f0|esperada = f0 ± Δ f0, onde 1
0 )2( −π= LCf  e 

22
00 )2/()2/( CCLLff Δ+Δ=Δ ;  

(b) a largura de banda e sua incerteza, Δf|esperada = Δf ± Δ(Δf), onde Δf = R/(4πL) e 
22 )/()/()( LLRRff Δ+ΔΔ=ΔΔ  e  

(c) o fator de mérito e sua incerteza,  Q|esperado = Q ± ΔQ, onde  Q = f0 /Δf e 
22

00 ]/)([)/( ffffQQ ΔΔΔ+Δ=Δ . 
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3. Monte o circuito da Figura II.1A com L = 50 mH, C = 0,22 µF, R = 470 Ω (½ W) e f ~ 1,5 kHz e 
ligue o osciloscópio no modo X-Y. Ajuste a frequência do gerador até que a figura de Lissajous 
degenere em uma reta (verifique o fechamento da elipse expandindo as escalas horizontal e vertical 
do osciloscópio). Troque o resistor por outros de diferentes valores (use resistores de pelo menos ½ 
W), assim demonstrando experimentalmente que f0 não depende de R. Anote suas observações. Para 
um valor pequeno de R (~ 47 Ω), sem mexer na freqüência, coloque o osciloscópio no modo normal e 
meça a frequência de ressonância e estime o seu desvio,  f0|medido = (f0 ± Δ f0).  

4. Ajuste a amplitude do gerador de modo de obter, na ressonância, um valor eficaz de 1 ou 10 V no 
canal 1 (isto para facilitar as contas de V2ef /V1ef) e não mexa na amplitude. Para Rnominal = 47 Ω (½ W) 
meça V1ef e V2ef variando f entre 10 Hz e 2 MHz em múltiplos da seqüência 1–2–5–10 e tome mais 
dados nas vizinhanças da ressonância (por exemplo, se f0 ~ 1.5 kHz, meça para 10, 20, 50, 100, 200, 
500, 1k, 1.3k, 1,4k, f0, 1.6k, 2k, 3k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M e 2 MHz). Faça um 
gráfico de TdB = 10 log (|V2/V1|2) versus f (em escala log) diretamente no quadriculado do caderno e 
nesse gráfico determine (com seus respectivos desvios): (a) a inclinação (em dB/dec) das retas 
assíntotas para f >> f0 e para f << f0 (quanto devem dar?) e (b) a largura de banda Δf (−3dB em relação 
ao máximo). Utilizando os valores medidos no gráfico determine o fator de mérito (Q ± ΔQ)|gráfico. 
Compare com os valores esperados (isto é, calculados a partir dos valores medidos de R, RL, L e C).   

5. Utilizando os já dados medidos, para os valores de f entre 500 Hz e 3 kHz faça um gráfico em escala 
linear de P (potência dissipada no resistor R) versus f, normalize os valores de P para o caso de V1ef = 
1 V.    

6. Repita os itens 4 e 5 (com menos valores de f) para outros dois valores de R escolhidos de modo a 
mostrar claramente que a largura de banda aumenta proporcionalmente a R (por exemplo, 150 Ω e  
470 Ω) e que a potência máxima diminui com R. Apresente os resultados nos mesmos gráficos que 
fez nos itens 4 e 5 [diagrama de Bode e gráfico linear de P (normalizada a V1ef = 1 V) versus f (entre 
500 Hz e 3 kHz)]. 

7. Monte o circuito da Figura I.1B, mas sem o resistor (neste caso R = RL) de modo de observar ganho 
de voltagem na ressonância (|V2| > |V1|). Ajuste a amplitude para 2 Vpp no canal 1. Meça a 
transmitância em dB em função de f (variando entre 10 Hz e 2 MHz como no item 2). Para as 
frequências altas (> 20 kHz a voltagem no canal 2 pode ser muito pequena, nesse caso aumente a 
amplitude do gerador até o máximo (20 Vpp), mas lembre de voltar a 2 Vpp para as frequências baixas. 
Compare com os valores esperados do pico (Tmax = 20 log(Q) e da inclinação da reta assíntota para f 
>> f0 (−40 dB/dec).  

Tarefas de casa: 

8. Refaça os gráficos da função esperada (que já gerou na preparação, mas agora colocando os valores 
medidos de R, RL, L e C) junto com os pontos experimentais obtidos. Explique quaisquer 
discrepâncias. 
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Experimento III: Integrador e Diferenciador RC 
Objetivos: 

1. Mostrar experimentalmente que um filtro RC atua como integrador (RC passa baixos) ou como 
diferenciador (RC passa altos) do sinal de entrada para frequências na região de forte atenuação do 
filtro.  

2. Analisar as formas de onda de saída para os casos de sinais de entrada de onda quadrada,  
triangular e senoidal.  

Preparação:  

1. Faça uma dedução sucinta das expressões gerais da voltagem de saída, v(t), dos circuitos RC como 
função da voltagem de entrada ε(t) no caso de uma função periódica arbitrária e veja em quais 
condições v(t) é proporcional à integral ou à derivada de ε(t). No caso de uma descontinuidade em 
ε(t) (como, por exemplo, numa onda quadrada) mostre que a forma de onda de saída no circuito 
diferenciador é descontínua com Δv = Δε. (Cap. 7. Em particular, resolva os exercícios 7.1 e 7.3.) 

2. Demonstre as seguintes relações (as da última coluna são válidas sempre; as da coluna do meio são 
válidas se T << τ no caso do integrador ou T >> τ no caso do diferenciador): 

Circuito integrador 

Onda quadrada vpp  = εppT/(4τ) vdc = εdc 

Onda triangular vpp  = εppT/(8τ) vdc = εdc 

Onda senoidal vpp  = εppT/(2πτ) vdc = εdc 

 

Circuito diferenciador 

Onda quadrada vpp  = 2εpp vdc = 0 

Onda triangular vpp  = 4εppτ/T vdc = 0 

Onda senoidal vpp  = 2πεppτ/T vdc = 0 

3. Simule os experimentos em um computador para os casos de uma onda ε(t) quadrada e triangular 
(período T e amplitude pico-a-pico εpp) utilizando valores de τ = RC = T/40, T e 40T. Faça os gráficos 
de voltagem de saída normalizada, v(t)/εpp, como função de t/τ. Quais são os valores esperados para a 
voltagem pico-a-pico vpp e para o nível contínuo vdc em cada caso?  

4. No caso de onda senoidal de entrada, como determinar experimentalmente se o circuito está 
integrando ou diferenciando? (pense na diferença de fase!). 

5. (Opcional) Estenda a análise ao caso de ondas assimétricas (onda retangular e dente de serra).  
 

Janeiro de 2010 F-429  



94 Circuitos de corrente alternada  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

C

R v(t)ε(t)

A) Diferenciador RC B) Integrador RC

R

C v(t)ε(t)

V1 V2 V1 V2

 
 

Fig III.1. Circuitos RC diferenciador (A) e integrador (B). Ligar V1 e V2 respectivamente nos canais 1 e 2 do 
osciloscópio. Valores nominais sugeridos: C = 0.1 µF, R = 10 kΩ.  

Roteiro: 

1. Anote os instrumentos e componentes utilizados. 

2. Meça a capacitância C e a resistência R. 

3. Monte o circuito da Figura III.1A e ligue o osciloscópio de modo de monitorar as voltagens de 
entrada e saída. Valores nominais recomendados: R = 150 Ω e C = 0.22 µF. 

4. Ligue o gerador no modo de onda quadrada e varie a frequência do gerador observando a forma de 
onda na saída. Varie o nível dc do gerador (offset) entre −1 V e +1 V e veja o que acontece com o 
nível dc da onda de saída. Anote o observado. 

5. Neste caso (circuito diferenciador) verifique também (anotando o observado) se, para uma onda de 
entrada quadrada, nas descontinuidades é ΔV2 = ΔV1. 

6. Capture no computador a tela do osciloscópio, registrando as formas de onda para três valores 
representativos de T/τ, utilizando as memórias A e B do osciloscópio para mostrar as três formas de 
onda na mesma tela. (Posteriormente, imprima e cole no caderno as formas de onda capturadas, 
identificando, em cada gráfico impresso, os valores medidos de R e C, bem como os valores medidos 
de T, vpp, vdc, εpp e εdc).  

7. Repita o item 6 com gerador operando nos modos de onda triangular e senoidal. 

8. Repita os itens 4 a 6 para o caso do circuito integrador (Fig. III.1B).  

9. (Opcional) Repita estes estudos experimentais operando o gerador no modo de ondas assimétricas 
(onda retangular e dente de serra). 
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Experimento IV: Transientes em circuitos RLC 
Objetivos: 

1. Estudar experimentalmente fenômenos transientes em circuitos RLC. 

2. Mostrar como a constante de tempo de amortecimento (τ) depende da resistência, como a 
frequência natural oscilação (ω) difere da frequência de ressonância (ω0) e como esta diferença se 
relaciona com o fator de qualidade (Q) do circuito. 

Preparação:  

1. Faça uma dedução sucinta das equações pertinentes (inclua a resistência interna do gerador, RG, e a 
resistência série do indutor, RL, na sua análise). (Cap. 8)  

2. Simule os experimentos em um computador utilizando valores de C = 0.22 µF, L = 50 mH, RG = 50 
Ω, RL = 48 Ω, e vários valores de RD entre 10 Ω e 1 k Ω (Qual é o valor de RD para amortecimento 
crítico?). Faça os gráficos de voltagem sobre RD (Fig. IV.1A) versus t; “meça” no gráfico impresso as 
amplitudes A1, A2, … como função de t1 , t2 , …  (Fig. IV.1B) e determine f e τ.  

3. Mostre que tudo pode ser descrito a partir de ω0 e do Q do circuito:  
• a condição de oscilação é Q > ½,  

• 2
0 4/11 Qff −= , e 

•  τ =  Q/πf0. 
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Fig. IV.1. A) Circuito RLC ligado a um gerador de onda quadrada de amplitude V0. B) Voltagem 
‘medida’ sobre RD = 140 Ω para RG = 50 Ω e RL = 48 Ω, C = 0.22 µF, L = 50 mH e V0 = 10 V.  

 

Roteiro sugerido: Nos itens 3 a 7 a seguir você fará observações qualitativas e medidas rápidas 
semiquantitativas. No item 8 fará medidas quantitativas cuidadosas. 

1. Anote os instrumentos e componentes utilizados. Meça a capacitância C, a indutância L (com o 
método de figura de Lissajous) e a resistência da bobina RL com multímetro. Determine a resistência 
interna do gerador medindo a voltagem de circuito aberto e a voltagem quando conectado a um 
resistor de 22 Ω. Nota: Não precisa fazer estas medidas se já as fez nos experimentos anteriores e 
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estiver utilizando os mesmos componentes e, no caso de RG, o mesmo gerador. Em tais casos anote 
apenas os valores já medidos e a referência (número da página do seu caderno).  

2. Monte o circuito da Figura IV.1A. Ligue o osciloscópio de modo de monitorar a voltagem no gerador 
e a corrente (ou seja o canal 2 na resistência de décadas, já que VD = RDI). Ligue o gerador em onda 
senoidal e determine a frequência de ressonância f0 pelo método da figura de Lissajous. Varie RD e 
verifique se f0 depende ou não de RD.  

3. Ligue o gerador no modo de onda quadrada. Sincronize o osciloscópio utilizando trigger externo 
(utilize a saída de SYNC do gerador). Ajuste a frequência do gerador de modo de garantir que a 
corrente cai a zero em cada semiciclo (o semi-período do gerador deve ser T/2 > 5τ). Veja se 
consegue estimar o Q do circuito apenas contando o número de ciclos (Fig. IV.2).  

 

 
Fig. IV.2. Estimando Q e τ do circuito. Deve primeiro imaginar uma curva envolvente exponencial 
que passa pelos máximos locais (curva tracejada). Coloque uma régua transparente tangente à 
exponencial em algum ponto (defina este ponto como t = 0) e veja onde a régua cruza o eixo V = 0. O 
ponto de cruzamento é t ≈ τ (3.3 ms neste exemplo). Conte o número N de oscilações no intervalo de 0 
até τ (N = τ/T ≈ 3.4 nesta figura). Calcule Q como Q = πN ≈ 10. Este método funciona bem se Q > 1, 
pois neste caso há pouca diferença entre ω e ω0 e, portanto, Q = πτ/T0 ≈ πτ/T). 

4. Varie a resistência RD observando como muda a forma do transiente ao passar pelos regimes de sub- a 
sobreamortecimento. Determine o valor de (RD ± ΔRD)crítico acima do qual somem as oscilações 
(diminua a escala vertical do osciloscópio para ver com detalhes; acima do valor crítico a corrente é 
sempre positiva).  

5. Utilize as memórias A e B do osciloscópio para registrar os três transientes para três diferentes 
valores de RD correspondentes aos casos de amortecimento crítico, subcrítico e sobreamortecido. 
Anote e transcreva, na legenda da figura, os valores de RD e V0 utilizados.  

6. Troque RD por C na montagem da Fig. IV.1A e observe o transiente de carga do capacitor. Verifique 
se no caso de amortecimento crítico o capacitor carrega mais rápido (e sem oscilar) ou não. Repita o 
item 5 para este circuito. 
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7. Troque RD por L na montagem da Fig. IV.1A e observe o transiente no indutor. Verifique se em t = 0 
a voltagem sobre o indutor é descontínua ou não. Repita o item 5 para este circuito. 

8. Retorne à montagem da Fig. IV.1A. Para um valor pequeno de RD (~10 Ω), meça a amplitude (An) nos 
máximos e mínimos locais como função do tempo (tn; n = 1, 2,...) e a frequência de oscilação, f. 
Diminua a escala vertical do osciloscópio (V/div) para ver melhor os pontos de cruzamento com o 
eixo V = 0 e assim medir melhor o período; isto também ajuda a medir |An| para n grande. A partir 
desses dados determine a constante de tempo.  

Tratamento dos dados (em casa): 
• Para os dados do item 8, determine (graficamente ou pelo método de mínimos quadrados) os 

coeficientes a e b da reta y = a +bx, onde y = ln(|An|) e x = tn e obtenha τ a partir de inclinação da 
reta que melhor se ajusta aos dados.  

• A partir do coeficiente b, e dos valores medidos de RD, RG e RL e determine o valor L (e o seu 
desvio). Compare com o valor medido no item 1. 

• Ponto extra: Grafique a função VD(t) esperada (calculada utilizando os valores medidos dos 
parâmetros) e, no mesmo gráfico, os pontos experimentais (tn, An). Compare e explique 
quaisquer discrepâncias. 
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Experimento V: Transformadores 
Objetivos: 

1. Estudar experimentalmente transformadores, saturação e histerese.  
2. Caracterizar o ganho de voltagem, perdas e resposta em frequência de um transformador. 

Determinar a curva de histerese.  

Preparação:  

1. Reveja, no livro texto de Física de sua preferência, os conceitos de: leis de Ampère e de Faraday, 
indutância, indutância mútua, cálculo da indutância de um solenóide de seção reta, permeabilidade 
magnética. Complete estudando, no Cap. 9, detalhes sobre transformadores, impedância refletida, 
corrente de magnetização, histerese, força coercitiva, campo remanente e energia dissipada no ciclo 
de histerese.  

2. Mostre que, no circuito da figura V.1(a),  Vx é proporcional ao campo magnético aplicado (H) e (se 
2πfRC << 1, onde f é a frequência) Vy é proporcional ao campo de indução magnética (B). Quais são 
as constantes de proporcionalidade? (expresse estas constantes como função das dimensões do 
núcleo, dos números de voltas dos enrolamentos, R1, R e C). [Note que Vy é proporcional à integral de 
VS no tempo e que, por sua vez, VS é proporcional à derivada da indução, dB/dt]. (Cap. 9).    

a)

f Np Ns

R1

R

C
Vx

VyVsIp

XYCH1 200mV CH2  200mV

Vr

Vc

b)

 
Fig. V.1. a) Circuito para observar a curva de histerese de um transformador utilizando um 
osciloscópio operando no modo X-Y. A voltagem sobre R1, proporcional à corrente no primário IP (e 
portanto ao campo magnético H) é ligada à entrada X do osciloscópio. R e C formam um integrador 
para frequências f << 1/2πRC. A voltagem sobre C (ligada à entrada Y) é então proporcional à integral 
da fem induzida no secundário (portanto proporcional ao fluxo e, portanto, ao campo de indução 
magnética B). b) Curva de histerese típica observada no transformador de ensino para 15 Hz. Neste 
exemplo a área da curva de histerese é aproximadamente Ã = (11 quadrinhos × 200 mV × 200 mV) = 
0.44 V2.    

3. Mostre que a energia dissipada por ciclo de histerese e por unidade de volume, assumindo que B e H 
são uniformes e confinados ao núcleo, pode ser escrita como   

 
1

P
hist

S

fRCNP
R N

= Ã, 

onde NP (NS) é o número de voltas do enrolamento do primário (secundário) e A é a área do ciclo de 
histerese com as voltagens medidas na Fig. V.1(b), ou seja, 
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 Ã = ∫ xydVV . 

4. Reveja como medir indutâncias utilizando o método da figura de Lissajous; como medir capacitâncias 
rapidamente com o método do circuito integrador e como funciona o circuito integrador RC (Exp. III) 

5. Relacione o campo remanente Br e a força coercitiva Hc com, respectivamente, os valores de Vr e Vc 
indicados no diagrama de histerese da Fig. V.1(b), o perímetro médio (ℓ) e a seção transversal (S) do 
núcleo (vide Fig. V.2(b)).  

6. Projete o experimento fazendo escolhas adequadas dos resistores e do capacitor da Fig. V.1(A) para 
medir a corrente no primário e a integral da fem induzida no secundário para f  = 20 Hz e bobinas com 
NP = 400 e NS = 1600: 
• Para que o circuito secundário integre corretamente, a constante de tempo τ = RC deve ser pelo menos 4 ou 5 

vezes maior que o período T = 1/f. No laboratório dispomos de capacitores de plástico de 10 µF. Por exemplo, 
se f = 20 Hz e C = 10 µF,  então τ/T > 5 implica em R > ?? kΩ.  

• Se R1 for muito grande, o gerador (que tem uma resistência interna de 50 Ω e gera uma corrente máxima de 
uns 200 mApp) não poderá fornecer corrente suficientemente alta como para saturar o núcleo de ferro. Os 
resistores de menor valor disponíveis no laboratório são de 4,7 Ω. Por outro lado, não adianta que R1 seja 
muito menor que os 50 Ω do gerador. Assim, R1 entre 5 e 10 Ω deve permitir observar ciclos de histerese 
confortavelmente. Se o gerador opera com 20 Vpp, que potência máxima deverá suportar R1? 

• Que voltagem pico-a-pico espera no secundário (VS) quando o gerador opera com 20 Vpp?  
• Quais serão as potências dissipadas nos enrolamentos primário e secundário supondo que as resistências dos 

enrolamentos sejam, respectivamente de 3 Ω e 50 Ω?  
  

Roteiro sugerido: 

1. Anote os instrumentos e os componentes utilizados.  

2. Meça, com multímetro, as resistências dos enrolamentos das duas bobinas (utilize uma bobina de 3 
mH e outra de 50 mH, estas têm, respectivamente, 400 e 1600 voltas). Utilizando o método da figura 
de Lissajous, meça, para cada bobina, as indutâncias com e sem núcleo de ferro e com a indutância do 
outro lado do transformador em aberto e em curto-circuito. Note que o ferro não responde a altas 
freqüências. Assim, quando for medir as indutâncias com núcleo de ferro, escolha valores de C tais 
que as freqüências de ressonância sejam ≤ 50 Hz e meça depois o valor de C com o método do 
circuito integrador.  

 

ℓ
S

(b)

 

Fig V.2. (a) Circuito para medir o ganho de tensão e resposta em freqüência do transformador. (b) 
Transformador com núcleo. As linhas de campo percorrem um perímetro médio ℓ e atravessam a 
seção transversal S. 
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3. Monte o circuito da Figura V.2(a) com f entorno de 50 Hz e N1 < N2. Meça as tensões e correntes no 
primário e secundário para uns 10 valores de VP (entre 0 e 20 V) e faça um gráfico para verificar se a 
relação é linear ou se há saturação. Da inclinação da reta, determine o ganho de voltagem (| Vs /Vp |) e 
compare com o quociente entre o número de voltas dos enrolamentos. Compare também com a raiz 
quadrada da razão entre as indutâncias medidas no item 1. Depois, troque N1 com N2 e, para um único 
valor de tensão (1 V) meça o ganho de voltagem e verifique se é o recíproco do valor anteriormente 
medido.  

4. Com a montagem da Figura V.2(a), determine a resposta em frequência do transformador, na forma 
de um gráfico da transmitância em dB, TdB = 20 log(|VS /VP |) versus log(f/Hz), para três valores de 
resistência de carga no secundário: R2 = 47 Ω, 1 kΩ e 100 kΩ. Apresente todos os dados num mesmo 
diagrama de Bode. Utilize voltagens de entrada pequenas (~1 Vpp). 

5. Para uma frequência de 60 Hz e voltagem pequena, meça a voltagem e a corrente no primário para 
vários resistores R2 no secundário. Para medir a corrente deve inserir um resistor pequeno (4.7 Ω) no 
circuito primário, como na Fig. V.1(a). Porém, com isso, não poderá medir Vp diretamente, devendo 
ligar o canal 2 do osciloscópio no gerador, o canal 1 no resistor R1, e subtrair um do outro (CH2 – 
CH1). Verifique se a impedância refletida (R′ = |Vp/ Ip|) é o que devia ser [(Np/Ns)2R2]. 

6. Monte o circuito da Figura V.1(a) com f entorno de 20 Hz, Np < Ns, R1 = 4,7 Ω, R = 100 kΩ e C > 10 
µF (o maior valor que tiver disponível e que não seja eletrolítico). Verifique que o circuito secundário 
está integrando corretamente (ou seja, ligue o gerador direto, sem o transformador, e verifique se a 
diferença de fase entre a entrada e saída deste circuito é de 90º - ou coloque uma onda quadrada e veja 
se a onda no capacitor é triangular).  

7. Aumente a voltagem ao máximo (20 Vpp) e varie a frequência observando o que acontece com a curva 
de histerese. Anote as suas observações.  

8. Para uma frequência fixa e baixa (15 a 30 Hz, mas meça-a) copie a curva de histerese no quadriculado 
do seu caderno (ou tire uma fotografia, ou capture a tela do osciloscópio no computador), anote as 
escalas (Volts/div) do vertical e horizontal. Estime a área do ciclo de histerese e determine a potência 
dissipada por ciclo Phist ± ΔPhist (em Watts).  

9. Capture ou desenhe a curva de histerese para 60 Hz nas mesmas escalas horizontais e verticais do 
osciloscópio que utilizou no item 7.  

10. Meça com régua as dimensões do núcleo do transformador e dos enrolamentos (Fig. V.2(b)) e 
determine assim o perímetro médio que percorrem as linhas de campo dentro do núcleo (ℓ ± Δℓ) e a 
área da seção transversal deste (S ± ΔS).  Estime então, utilizando os dados (Vc e Vr) da curva de 
histerese, a força coercitiva Hc ± ΔHc (em A/m) e o campo remanente Br ± ΔBr (em Teslas). 
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Experimento VI: Linhas de Transmissão 

Objetivos: 

Estudar experimentalmente o funcionamento de uma linha de transmissão e determinar a 
impedância característica, o coeficiente de reflexão e a velocidade de propagação de pulsos. 

Material: 
• Cabo coaxial RG-58U (ou cabo de par trançado ou cabo de antena de TV) de comprimento 

(conhecido) x ≅ 100 m. 
• Acoplador BNC “T” 
• Gerador de pulsos de duração menor que 1 µs. No lugar de um gerador de pulsos pode ser 

utilizado um gerador de funções de pelo menos 2 MHz com duty-cycle variável (por 
exemplo, o Tektronix CFG 250): Selecione o modo de onda quadrada e ajuste o duty-cycle 
ao mínimo. 

• Osciloscópio de pelo menos 50 MHz 
• Resistores (¼ W): 10, 22, 33, 47, 56, 75, 100, 220, 330 e 470 Ω. 

Roteiro: 

1. Monte o circuito da figura VI-1(a). Ajuste a taxa de repetição de pulsos em 500 kHz ou menos e a 
duração do pulso entre 100 e 200 ns. Se não tiver um gerador de pulsos, pode utilizadar um gerador 
de funções de 2 MHz com duty-cycle variável (por exemplo, o Tektronix CFG 250): ajuste a 
frequência em 1 MHz ou menos; selecione o modo de onda quadrada e ajuste o duty-cycle ao 
mínimo. No canal 1 do osciloscópio verá o pulso de entrada V + ( )0  e o refletido V x− ( )2 . No canal 2 
verá o pulso no fim da linha V x V x  (utilize um cabo curto para ligar ZT ao canal 2). Para uma 
melhor estabilidade, utilize o sinal de sincronismo do gerador para disparar o osciloscópio pelo canal 
3 (o sincronismo com o canal 1 também funciona bem). 

+ −+( ) ( )

 

Geradorde Pulsos Osciloscópio

1

Trigger

ZT

Cabo

(x = 100 m)

Conector “T”

Sync. Out 2 3

Ch. 1

Ch. 2

τ = 2x/v

V +( )0

V x V x+ −+( ) ( )

V x−( )2

a) b)

 
Fig. VI-1: a) Esquema de montagem. b) Pulsos observados no osciloscópio. 
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2. Meça o atraso temporal entre o pulso lançado e o refletido e determine a velocidade de propagação do 
pulso. (Utilize o comprimento medido, x, escrito na etiqueta do cabo). Quanto é o índice de refração, 
n, do dielétrico do cabo? Quanto é a constante dielétrica relativa (εr = ε/ε0 = n2)? Com este valor de n 
você poderá medir o comprimento de um cabo idêntico com x desconhecido. 

3. Para valores fixos de amplitude (V0 = V 
+(0)), duração e periodicidade do pulso, meça a amplitude do 

pulso de retorno Vr = V 
−(2x) para vários valores de ZT (utilize resistores fixos, não a resistência de 

décadas) entre 10 e 330 Ω, inclusive para o caso ZT = 0 (curto circuito) e ZT = ∞ (circuito aberto). 
Construa uma tabela com os valores de ZT e do coeficiente de reflexão normalizado ρn = VR/V0. O 
pulso refletido se deve anular quando ZT = Z0. Determine, assim, Z0 experimentalmente. Utilize 
resistores em série e/ou em paralelo para obter mais valores de ZT. Por exemplo, para obter 75 Ω (o 
valor nominal de Z0 do cabo coaxial de TV a cabo) utilize dois de 150 Ω em paralelo. 

4. Aumente a duração do pulso gradualmente até alguns microssegundos e veja se entende o que 
acontece no osciloscópio.  

5. Se ZT = ∞ o pulso refletido tem amplitude V0 e−αx. Utilizando este fato, determine o coeficiente de 
atenuação α (expresse o resultado em dB/100m: α[dB/100m] = 1000 α[m-1]/ln(10)  ≅ 434 α[m-1]). 

6. Caracterize (meça Z0, n e α) outros cabos disponíveis no laboratório (dispomos de cabos de rede de 
par trançado, ou UTP, cabo coaxial para TV a cabo e cabo coaxial de instrumentação RG-58 – veja a 
Fig. VI-2). Compare os coeficientes de atenuação obtidos para os diferentes cabos (quanto menor é α, 
melhor sua qualidade). O cabo UTP possui 4 pares identificados com cores (por exemplo, azul e 
branco com raia azul formam um par; verde e branco com raia verde formam outro par; etc.) com os 
quais é possível fazer comprimentos maiores emendando-os em série nos extremos do cabo (por 
exemplo, ligando os fios azul com verde e branco-azul com branco-verde, obterá um par com o dobro 
do comprimento de cada fio).      

       
Fig. VI-2: Esquerda: Cabo de instrumentação (RG-58). Centro: Cabo de TV a cabo (CATV: 
Cable TV). Direita: Cabo de par trançado para redes de informática (UTP – Unshielded Twisted 
Pair). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/UTP_cable.jpg�
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