
F540, Prof. David M Soares 

Prática 3 

- Circuito RC passa baixa e passa alta. Curvas de Bode- Módulo e fase. 

 

1- Monte em uma placa padrão o circuito da Fig. 1. Comece conectando a resistência 

R1 e o condensador C1. O Lay-out deve ser idêntico ao do desenho!! Conecte um 

terminal BNC-T (BNC com 3 conexões ) ao BNC de saída do gerador de sinais. Uma 

saída do BNC-T vai ao canal CH1 do osciloscópio por meio de um cabo coaxial 50Ω 

com terminais BNC. A outra saída do BNC-T é ligada à entrada do circuito por meio de 

um cabo coaxial de 50  com terminais BNC e banana. A saída do circuito e conectada 

por um cabo igual, ao canal CH2 do osciloscópio. 

Observe que só existe UM TERRA, o fio preto!!! 

2- Ligue os aparelhos. Ajuste o gerador de sinais para aplicar uma onda senoidal de 

amplitude 1V entre os terminais (4) e terra (0). Indique no desenho a “polaridade” dos 

sinais da fonte, e da correspondente corrente I . Indique a “polaridade” das tensões em R 

e C. 

3- Escolha uma freqüência, f0,  para a qual o módulo das tensões em R1 e em C1 sejam 

iguais medindo V40, V30. Desses valores encontre V43. Lembre: V40=V43 + V30, (números 

complexos). Desenhe os correspondentes vetores. Varie a freqüência do gerador e 

mostre o que acontece com os vetores V43 e V30 em termos de módulo e fase. 

4-Varie a freqüência f=1/T em torno de f0, em potencias de 10. Meça os valores de V40 

e de V30 para 6 freqüências. Calcule o modulo e a fase da funçao transferência 

G=V30/V40. Represente o módulo e depois a fase em um papel monolog. Nas ordenadas 

coloque os valores de 20log(|G|) cuja unidade são decibéis, dB, e da fase ( ) em graus. 

Nas abscissas coloque a freqüência em décadas (logarítmico)!!. Determine a relação 

entre f0 das curvas de Bode com a constante de tempo 1 C1. 

 

 
Fig. 1 

5- Aplique com o gerador de sinais uma onda quadrada e meça . 

6- Circuito integrador: Aplique com o gerador de sinais uma onda quadrada 

de amplitude 1V e período T<<  e mostre que V30 é a integral do sinal V40. 

7- Circuito diferenciador: Troque R1 por C1 faça T>> . Mostre que V30 

(agora sobre R1) é a derivada do sinal V40 
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(parte 3) - Corrente alternada ac 

Consideremos uma onda periódica senoidal propagando-se na direção x em um cabo 

coaxial, representada pela exponencial  

 

 (17) 

onde  é o número de onda,  o comprimento 

da onda,  a freqüência angular com 

 igual ao periodo da onda e f a freqüência. A 

equação 17 descreve um número complexo, um 

vetor, definido por dois parâmetros: fase e módulo: 

 

  (18) 

Onde . Uma frente de onda com  = 

constante se propagará para a direita com a 

velocidade v calculada conforme a equação 8 e 

expressa em função de f e : 

 

  (19) 

Considerando 
18103 mscv a velocidade da luz, fica fácil calcular  se soubermos 

f. No laboratório trabalhamos com frequencias f < 10MHz resultando em > 30.0m. É 

importante considerar o deslocamento de fase, ∆ , introduzido pelas dimensões da placa 

de circuito usadas no laboratório ( 0.1m): 0
0.30

1.0
2 radianos. Portanto se 

aplicamos uma fonte de tensão V+ a um circuito de dimensões semelhantes, podemos 

desprezar a componente de fase espacial kx e a eq. 17, pode ser simplificada para: 

 

 (20). 

EQ. 20 representa um vetor (número complexo) de módulo Vp e de fase 0, girando no 

sentido anti-horário, no plano complexo, com velocidade angular . Como a 

componente exponencial aparecerá em todas as tensões e correntes do circuito, podemos 

indicar as mesmas apenas pelos respectivos módulos e fases. Desse modo, a eq. 20 fica: 

 

 (21) 

Na eq. 21 consideramos o tempo iniciando na 

referencia t=0 e a fase inicial zero. A tensão com 

letra maiúscula: V, indica sua representação em 

freqüência, o fasor V. De um modo geral, na analise 

ac, à freqüência constante, apenas dois parâmetros 

determinam um sinal: amplitude e fase. Veja a figura 

2. 

Podemos então escrever: 

 

  (22) 

Para escrever a eq.22 em função do tempo, 

multiplicamos a amplitude por exp (j t) e pegamos a 

parte real, exemplo: 

 

Figura 4. Fasores de V e I para os 

elementos de circuito R L e C. 

 
Figure 3. O potencial ac pode ser 

representadopor um vetor de módulo 

Vp,  e fase . 



 (23) 

 A razão entre o fasor V aplicado a um elemento de circuito R (resistencia) ou L 

(indutor) ou C (capacitor ou condensador) ou a um conjunto deles é a impedância do 

circuito Z: 

 

  (24) 

Z é um numero complexo: Z=R para uma resistencia, Z=-jXc (  para um 

condensador e Z=jXL  para um indutor. Observe que j=90º ou 
2

rad. A 

Figura 3 ilustra os correspondentes fasores de tensão 

e corrente nos elementos R L e C. 

 Todos os elementos de um circuito 

conectados a uma fonte ac estão submetidos a uma 

mesma freqüência. O sinal A estará adiantado ou 

atrasado do sinal B em função de qual é escolhido 

como referencia. Em circuitos, a referencia é 

geralmente a fonte de sinal ac que atua no circuito 

em t=0. 

Circuitos, aplicaçoes de fasores 
Considere o circuito RC mostrado na 

figura 4.  ou . 

Como R1=1kΩ e =2 1000=6280rad/s, calculamos: . 

Da Fig. 5  e  ou 9.1º. Portanto: 

.  e 

. 

 

No dominio tempo teremos: 

  

  
 

Os fasores devem ser desenhados como flexas (p. ex. 

V43 na fig. 5) do seguinte modo: a cabeça aponta para 

o ponto de mais alto potencial (p. ex. 4) e o rabo para 

o ponto de mais baixo (p.ex. 3). O comprimento da 

flexa é proporcional ao módulo da tensão (p. ex. 

10cm=1V). 

 

 

 
Figura 5. Os pontos 4,3 e 0 definem 

os potenciais V40, V43 e V30. A 

corrente I esta em fase com V43 

 
Figura 6:  representação fasorial das 

tensões e corrente da figura 5. 


